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                                  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Direcţia Regională de Statistică Brăila este organizată şi funcţionează în baza 

prevederilor Legii 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în 

România cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 

957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, 

republicată, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Institutului 

Naţional de Statistică. 

Direcţia Regională de Statistică Brăila îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile 

şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică. 

Obiectivul principal al DRS Brăila îl constituie asigurarea standardelor 

calitative ridicate pe toate segmentele procesului cercetării statistice. În aceste condiţii 

se crează premisele necesare pentru asigurarea de date şi informaţii statistice 

consistente şi credibile. Calitatea indicatorilor statistici obţinuţi condiţionează în mod 

hotărâtor veridicitatea analizelor la nivel teritorial şi, în final, calitatea deciziilor de 

politică socio-economică luate la acest nivel. 

R O M Â N I A 
Inst itutu l Naţional  de  Stat ist ică 

DIRECŢIA REGIONALĂ  DE   S TATIS TICĂ BRĂILA 
 
     Strada Unirii Nr.72, Bloc Turn, Parter                                            Telefon / Fax:0239/613049 
      E-mail: tele@braila.insse.ro                                                             Site: www.braila.insse.ro  
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Direcţia Regională de Statistică Brăila are ca obiect de activitate culegerea, 

prelucrarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel 

teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, 

demografic, juridic, necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării 

opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici 

şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care 

se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din 

programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor  

statistice. 

Conform Ordinul nr.512 din 01.10.2013 al Preşedintelui INS, privind aprobarea 

structurilor organizatorice ale direcţiilor generale, direcţiilor şi compartimentelor 

distincte din cadrul INS - aparat central şi direcţiile teritoriale de statistică, emis în 

conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 

reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Direcţia Regională de 

Statistică Brăila are următoarea structură organizatorică (Anexa nr.1): 

 Serviciul de producţie statistică şi preţuri; 

 Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică regională; 

 Compartimentul de dezvoltare sistem statistic teritorial, gestiune resurse 

umane, contabilitate şi securitatea şi sănătatea muncii ; 

 Compartimentul IT, diseminare, relaţii cu publicul şi INSPIRE. 

            Serviciul de producţie statistică şi preţuri asigură datele statistice privind: 

industria, energia electrică, investiţii, construcţii, transporturi, comerţ, agricultură, 

silvicultură, cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, locuinte, demografie, 

învăţământ, sănătate, cultură, forţă de muncă şi salarii, bugete de familie şi condiţii de 

viaţă, preţuri şi tarife, turism, servicii. 

      Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică regională asigură 

aplicarea normelor metodologice şi de calcul al indicatorilor macroeconomici, 
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elaborează lucrări de sinteză economică, studii şi analize macroeconomice în profil 

teritorial, anchete şi analize de conjunctură, coordonează şi elaborează publicaţiile 

statistice ale direcţiei şi lucrările statistice, păstrează, arhivează şi depozitează 

lucrările din fondul teritorial de date. 

       Compartimentul de dezvoltare sistem statistic teritorial, gestiune resurse 

umane, contabilitate şi securitatea şi sănătatea muncii coordonează sistemul 

informaţional operativ pentru principalii indicatori economico-sociali urmăriţi la 

nivelul judeţului; gestionează şi întreţine registrul agenţilor economici REGIS; 

asigură  condiţiile pentru utilizarea unitară şi corectă a definiţiilor, clasificărilor, 

nomenclatoarelor şi registrelor statistice; face propuneri privind elaborarea 

programelor pentru dezvoltarea sistemului statistic teritorial; colaborează cu direcţiile 

de specialitate din INS pentru stabilirea unui minim de indicatori economico-sociali 

reprezentativi la nivel regional şi/sau teritorial, obligatorii pentru caracterizarea 

dezvoltării economico-sociale a regiunii şi/sau judeţului; întocmeşte şi verifică 

evidenţa financiar-contabilă şi a resurselor umane din instituţie; realizează activităţile 

de prevenire şi protecţie, în vederea aplicării legislaţiei în vigoare privind securitatea 

şi sănătatea în muncă.  

                   Compartimentul IT, diseminare, relaţii cu publicul şi INSPIRE 

asigură proiectarea  informatică a  lucrărilor  statistice pentru nevoi locale, metode şi 

tehnici  informatice de obţinere a datelor  statistice în profil teritorial, dezvoltarea 

aplicaţiilor informatice de interes local şi naţional, interfaţa cu sistemele informatice 

ale administraţiei publice locale, administrează reţelele de calculatoare aflate în 

dotarea DRS Brăila; îndeplineşte funcţia de unic furnizor de date şi informaţii 

statistice în cadrul direcţiei în conformitate cu aprobarea conducerii şi a normelor 

INS, execută operaţii de mică/medie complexitate, respectiv de achiziţie, prelucrare 

primară şi introducere a datelor cartografice, utilizând tehnologii CAD/GIS.  
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                                   ACTIVITĂŢI CURENTE 

 

a) Activitatea de culegere, prelucrare şi validare a datelor  

 

Activitatea Direcţiei Regionale de Statistică Brăila se axează pe realizarea la 

termen şi de bună calitate a cercetărilor statistice cuprinse în Programul Statistic 

Naţional Anual aprobat prin Hotărâre de Guvern. 

Direcţia Regională de Statistică Brăila efectuează cercetări statistice anuale 

(cercetări statistice din Programul Statistic Naţional Anual şi  lucrări şi cercetări 

statistice finanţate din fonduri externe) şi infra-anuale (cu periodicitate lunară, 

trimestrială, decadală şi săptămânală). 

 Direcţia Regională de Statistică Brăila a efectuat în perioada ianuarie-august 

2014 un număr de 85 cercetări statistice, din care: 44 cercetări statistice anuale ( 41 

cercetări statistice din PSNA şi 3 lucrări şi cercetări statistice finanţate din fonduri 

externe) şi 41 infra-anuale (39 cercetări statistice infra-anuale din PSNA şi 2 lucrări şi 

cercetări statistice finanţate din fonduri externe). Din totalul cercetărilor statistice 

infra-anuale, 24 lucrări şi cercetări statistice au avut periodicitate lunară, 10 

periodicitate trimestrială, una decadală şi una săptămânală. 

Activitatea de ansamblu a DRS se bazează pe respectarea normelor, 

obiectivelor şi bunelor practici în procesele utilizate pentru organizarea, colectarea, 

prelucrarea şi difuzarea statisticilor oficiale, precum şi pe acţiuni destinate creşterii 

eficienţei, credibilităţii, relevanţei şi consistenţei acestor statistici. 

Având la bază principiile fundamentale de funcţionare a statisticii oficiale, 

precum şi priorităţile Starategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional, DRS 

Brăila are ca obiective : 

- asigurarea progresului continuu al statisticii conform cu responsabilităţile ce 

revin INS; 

- crearea de parteneriate interinstituţionale; 
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- sprijinirea activităţii Agenţiei de Dezvoltare Regională, a Instituţiei 

Prefectului, a Consiliului Judeţean şi a Consiliilor Locale prin furnizarea de 

date şi informaţii statistice solicitate pentru întocmirea de proiecte şi studii 

finanţate de Uniunea Europeană sau cofinanţate; 

- cooperarea cu furnizorii de date şi informaţii; 

- modernizarea modului de colectare, prelucrare şi analiză a datelor. 

În realizarea obiectului de activitate, care se întemeiază pe principiile 

autonomiei ştiinţifice, relevanţei, confidenţialităţii, corectitudinii, promptitudinii şi 

punctualităţii, accesibilităţii, consistenţei, deonologiei statistice şi a raportului cost-

eficienţă, DRS Brăila întrepride o serie de acţiuni menite să ducă la realizarea la 

termen şi în condiţii de bună calitate a cercetărilor cuprinse în Programul Statistic 

Naţional Anual. 

Activitatea Direcţiei Regionale de Statistică Brăila se desfăşoară în 

conformitate cu  Programul Statistic Naţional Anual şi constă în colectarea datelor 

pentru toate cercetările statistice (anuale şi infraanuale), realizarea unor analize şi 

sinteze privind evoluţiile lunare ale principalilor indicatori economico-sociali, 

constituirea şi actualizarea seriilor de date şi, nu în ultimul rând, satisfacerea cu 

informaţii şi date statistice cât mai complete şi de calitate a necesităţilor tuturor 

categoriilor de utilizatori. 

Obiectivele stabilite se realizează punându-se accentul pe dezvoltarea 

capacităţii de colectare, prelucrare a datelor statistice de la furnizorii de date statistice, 

dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de prelucrare electronică a datelor de la 

furnizori. În acest sens s-a urmărit eficientizarea procesului de colectare online a 

datelor statistice prin portalul e-SOP (e-Survey Online Portal). Astfel, peste 50% din 

unităţile respondente la diferite anchete statistice au abordat această soluţie în 

furnizarea datelor, preponderenţa fiind, în acest caz, a unităţilor din administraţia 

publică.  

           Obiectivul general al utilizării portalului WEB îl constituie creşterea 

eficienţei serviciilor oferite de către INS prin îmbunătăţirea accesului la informaţii 
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prin intermediul unor servicii publice modernizate. Realizarea portalului constituie un 

instrument de armonizare integrală a statisticii româneşti cu statistica europeană şi 

este un pas important pentru creşterea calităţii datelor statistice, simplificarea modului 

de lucru, creşterea operativităţii prin reducerea timpului de lucru, scăderea costurilor 

de colectare. 

          Pentru a stimula interesul unităţilor respondente să utilizeze portalul a trebuit 

ridicată bariera suspiciunii privind confidenţialitatea datelor şi asigurarea securităţii 

reţelei. În acest scop s-a insistat la instruirea utilizatorilor pe paşii de urmat pentru 

acceptarea completării on-line, deschiderea contului de utilizator şi introducerea 

datelor de identificare a unităţii. Unităţile au fost notificate anterior despre primirea 

mail-urilor cu link-ul de acceptare a completării on-line. Statisticienii DRS Brăila au 

contactat telefonic fiecare unitate, explicând avantajele acestei metode .Pe adresa de 

e-mail a unităţilor/instituţiilor acestea primesc o notificare prin care sunt anunţate cu 

privire la perioada în care se va putea efectua încărcarea on-line a datelor pentru 

cercetările statistice realizate prin această aplicaţie informatică. Notificarea 

cuprinde şi instrucţiunile cu privire la modul în care se realizează conectarea 

(autentificarea în sistem), regulile de stabilire a parolei şi ale numelui de utilizator 

astfel încât să fie asigurată confidenţialitatea datelor.  

  Soluţia propusă pentru portalul web pentru preluarea on-line a datelor statistice 

are la bază o arhitectură scalabilă şi robustă care asigură prevenirea întreruperilor în 

funcţionare şi un timp minim de recuperare în caz de erori hardware, software, umane 

sau dezastre naturale. Arhitectura de securitate implementată are la bază norme şi 

concepte de bune practici în domeniu, care permit adaptarea la cerinţele de securitate, 

dar în acelaşi timp asigură şi un nivel ridicat de securizare a sistemelor şi datelor 

manipulate. Informaţiile stocate în baza de date sunt criptate, iar mecanismul de 

securitate a soluţiei este unul centralizat, care controlează şi accesul la modulele 

componente, asigurând gestiunea utilizatorilor sistemului împreună cu rolurile lor. 

         Avantajele utilizării portalului : 
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- se pot transmite informaţiile indiferent de localizarea geografica şi de momentul 

ales, cu o viteză remarcabilă; 

- simplitatea metodei, deoarece respondentul parcurge chestionarul şi introduce 

răspunsurile în spaţiile coresunzătoare, economisind timp atât la introducerea 

datelor, dar şi la returnarea chestionarului completat, care se face automat, fără 

deplasarea la sediul DRS, eliminând costurile suplimentare; 

- comoditatea pentru respondent, acesta are avantajul completării în ritm propriu şi la 

momentul dorit, iar tipul acesta de chestionare nu necesită cunoştinţe suplimentare 

celor deja utilizate, adică folosirea PC-ului şi a Internetului; 

- eliminarea erorilor rezultate din transcrierea incorectă a datelor de pe suport de 

hârtie, prin faptul că răspunsurile de pe ecran sunt clar delimitate şi mai ales, 

fiecare formular este însoţit de avertismente privind erorile şi corecţiile care nu au 

fost respectate, pe care respondentul le poate corecta pe loc, pe măsura completării 

chestionarului.  

Din cele 77 de anchete statistice implementate prin  Portalul web, 9 sunt lunare, 

5 trimestriale (ASTRM, ASTRP, LOCTR, LV, TURISM 2) restul fiind anuale sau la 

intervale mai mari de un an. 

           În luna august 2014 un numǎr de 434 utilizatori au completat date on-line 

pentru cele 9 lucrări aflate pe portalul eSOP, respectiv 79,05%, în creştere cu 17,14 

puncte procentuale faţǎ de luna ianuarie 2014 (61,91%).  Aceste procente au fost 

calculate prin raportarea numǎrului de raportǎri on-line la numǎrul de chestionare 

introduse. 

 Pe ţarǎ procentul raportǎrilor on-line în luna august a fost de 57,70%, judeţul 

Brăila situându-se în primele 10 judeţe din ţară . 

            Pe baza datelor descǎrcate din aplicaţia eSOP pentru anchetele statistice 

lunare, în luna august 2014, comparativ cu luna ianuarie 2014, rezultǎ urmǎtoarele 

date pentru judeţul Brăila: 

 ACC (45 unităţi) – Autorizaţii de construire eliberate pentru clǎdiri – 97,73% 

faţǎ de 90,91% în luna ianuarie; 
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 TURISM 1A (39 unităţi) - Frecventarea structurilor de cazare turisticǎ- 100,0% 

faţǎ de 90,0% în luna ianuarie; 

 UNICA (379 unităţi) - Indicatori pe termen scurt :  81,58% faţǎ de 62,64% în 

luna ianuarie; 

 INDC-CP (8 unităţi) - Producţia de carne, carne de pasăre: 71,43% fată de 

57,14% în luna ianuarie; 

 INDL (29 unităţi) - Producţia de lapte: 88,0% faţǎ de 76,92% în luna ianuarie;  

 A CON IND (25 unităţi) - Anchetă de conjunctură privind situaţia şi 

perspectivele activităţii în industria prelucrătoare : 81,82% faţǎ de 72,73% în 

luna ianuarie ; 

 A CON SERV (30 unităţi) : Ancheta de conjunctură privind situaţia şi 

perspectivele activităţii din servicii : 46,43% faţǎ de 32,14 în luna ianuarie ; 

 A CON COM (37 unităţi): Ancheta de conjunctură privind situaţia şi 

perspectivele activităţii din comerţul cu amănuntul : 58,06% faţǎ de 12,50% în 

luna ianuarie ; 

 A CON CONSTR (20 unităţi) - Ancheta de conjunctură privind situaţia şi 

perspectivele activităţii din construcţii : 22,22% faţǎ de 29,41% în luna ianuarie  

                         Situaţia raportărilor on-line în lunile august şi ianuarie 2014 

                                                                                                                                     % 

 

Ancheta 

Jud.Brăila România 

Ianuarie 2014 August 2014 Ianuarie 2014 August 2014 

ACC 90,91 97,73 77,54 88,00 

TURISM 1A 90,00 100.00 47,05 51,66 

UNICA 62,64 81,58 53,19 64,75 

IND C-CP 57,14 71,43 63,64 70,97 

IND L 76,92 88,00 67,56 75,44 

A CON.IND 72,73 81,82 42,62 52,94 

A CON.SERV 32,14 46,43 28,95 34,32 

A CON .COM 12,50 58,06 28,28 44,34 

A CON.CONSTR 29,41 22,22 30,00 46,18 

TOTAL 61,91 79,05 41,28 57,70 
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  Pe ansamblul anchetelor lunare se observă o creştere a procentului de raportări 

on-line în luna august 2014 faţă de raportarea lunii ianuarie ac. Problema care se pune 

este aceea a menţinerii pe această linie, datorită faptului că există tendinţa unor unităţi 

(chiar printre cele mai mari) de a  refuza  raportarea datelor on-line.  

În vederea eficientizării activităţii de colectare on-line a datelor statistice, 

pentru reducerea sarcinii de răspuns a respondenţilor şi mărirea gradului de utilizare a 

surselor administrative în sistemul statistic, a fost stabilit un program de măsuri 

aprobat prin ordinul Preşedintelui INS. 

Conform hotărârii conducerii INS, un criteriu de evaluare a directorilor 

executivi şi directorilor executivi adjuncţi ai direcţiilor teritoriale de statistică îl va 

constitui raportarea şi calitatea raportării on-line pe portalul web. Fişele de post conţin 

atribuţii privind raportarea şi calitatea raportării on-line a datelor statistice pe portalul 

web şi s-au stabilit indicatori de performanţă pentru anul 2014 în vederea îndeplinirii 

acestui obiectiv. 

 Îndeplinirea indicatorilor de rezultat aferenţi măsurilor este urmărită lunar. Pe 

linia măririi gradului de utilizare a Portalului web, trebuie subliniată preocuparea INS 

de a include în contractul de mentenanţă software, pe de o parte realizarea unor 

optimizări de natura să îmbunătăţească performanţa sistemului şi calitatea oferită 

utilizatorilor, pe de altă parte extinderea setului de funcţionalităţi oferite de sistem. 

     Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul 

comunitar în domeniul statisticii agricole, România a efectuat în anul 2014, Ancheta 

structurală în agricultură, cu an de referinţă 2013. 

     Legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevede 

organizarea şi efectuarea anchetelor statistice comunitare cu privire la structura 

exploataţiilor agricole, respectiv recensămintele generale agricole, realizate o dată la 

10 ani şi anchetele structurale în agricultură în anii 2013 şi 2016 (cercetări statistice 

realizate prin sondaj). 

      Cadrul legislativ pentru efectuarea Anchetei Structurale în Agricultură 2013 

(ASA 2013) în România a fost: 
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• Regulamentul (CE) nr.1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie 

agricolă; 

• Regulamentul (CE) nr.1200/2009 al Comisiei, de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr.1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie 

agricolă, în ceea ce priveşte coeficienţii de unitate de şeptel şi definiţiile 

caracteristicilor; 

• Ordinul nr. 1164/2012 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind 

constituirea echipei de coordonare şi implementare a proiectului “Ancheta Structurală 

în Agricultură 2013” 

 Culegerea datelor în teren, pentru Ancheta Structurală în Agricultură 2013 din 

România, s-a efectuat în perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2014, iar rezultatele 

finale vor fi disponibile şi se vor transmite la Eurostat în luna decembrie 2014. 

 Pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor privind ancheta structurală în 

agricultură, la nivel naţional, s-a efectuat de către Institutul Naţional de Statistică, în 

cadrul căruia există un colectiv special constituit, numit prin ordin al preşedintelui, iar 

la nivel judeţean de către Direcţiile teritoriale de statistică. 

 Ancheta Structurală în Agricultură 2013 a avut ca obiectiv principal culegerea 

datelor şi obţinerea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor 

agricole, cum sunt: utilizarea suprafeţelor agricole, după modul de deţinere, 

suprafeţele agricole cultivate, irigaţiile, efectivele de animale, agricultura ecologică, 

maşinile şi echipamentele agricole, persoanele care desfăşoară activităţi agricole, 

dezvoltarea rurală etc. 

 În conformitate cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul statisticilor agricole 

şi ale Programului Statistic Naţional Anual, scopul acestei cercetări statistice este de a 

asigura date pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în 

concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, 

necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună. 
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De asemenea, datele obţinute la ancheta structurală în agricultură se utilizează 

pentru: 

• actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA), care reprezintă 

cadrul de eşantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agriculturii;  

• obţinerea de statistici suplimentare pentru îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de 

agromediu şi pentru elaborarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală;  

• existenţa de statistici comparabile privind structura exploataţiilor agricole pentru 

orientarea politicilor agricole comunitare prin: 

             - utilizarea unor clasificări standard ale exploataţiilor agricole; 

             - utilizarea unor caracteristici clare, în vederea stabilirii tendinţelor şi pentru o 

abordare unitară a problemelor specifice agriculturii. 

Rezultatele finale ale Anchetei Structurale în Agricultură 2013 vor fi publicate 

în 2 volume, dintre care, un volum cu date la nivel naţional şi un volum cu date la 

nivel teritorial (macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe). Aceste volume vor fi 

disponibile şi pe suport electronic (CD). 

 Ancheta Structurală în Agricultură 2013 în judeţul Brăila a vizat 5555 

exploataţiile agricole fără personalitate juridică cuprinse în eşantion şi toate 

exploataţiile agricole cu personalitate juridică (531) care au desfăşurat activităţi 

agricole, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară, indiferent de mărimea 

şi aportul lor la producţia agricolă, atât din mediul rural, cât şi din cel urban. 

 La culegerea datelor de la exploataţiile agricole din judetul Brăila au participat 

54 operatori de interviu, recrutaţi din rândul specialistilor în agricultura si din alte 

domenii, având cel puţin studii medii. La nivelul DRS Brăila au fost angajaţi, pe 

perioadă determinată, un coordonator şi 2 operatori calculator. 

 Conform Programului general de organizare şi efectuare a Anchetei structurale 

în agricultură DRS Brăila a avut ca responsabilităţi : recrutarea şi angajarea 

personalului suplimentar la nivelul DRS (coordonator de anchetă), selectarea şi 

instruirea operatorilor de interviu, recrutarea, angajarea şi instruirea operatorilor de 
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calculator, introducerea datelor şi validarea lor la nivelul DRS, transmiterea fişierelor 

de date la INS.   

  

b)Activitatea de întreţinere şi administrare baze de date 

          Direcţia Regională de Statistică Brăila administrează şi întreţine următoarele 

baze de date, care constituie principala sursă de informaţii cu caracter oficial, 

unanim recunoscută atât de utilizatorii interni cât şi de către cei externi: 

 B.D.J. - conţinând indicatorii economico-sociali la nivelul judeţului;  

 B.D.L. - cu indicatori economico-sociali la nivel de localitate (comună); 

 Registrul statistic al întreprinderilor REGIS 2 - cu informaţii referitoare la 

demografia întreprinderilor, cu detalieri până la nivelul unităţilor locale. 

Scopul esenţial al existenţei bazelor de date îl reprezintă diseminarea 

informaţiilor statistice, precum şi stocarea şi arhivarea seriilor de date. 

Administrarea bazelor de date implică , pe de o parte calitate, îmbunătăţirea 

conţinutului acestora prin actualizare permanentă, iar pe de altă parte îmbunătăţirea 

accesibilităţii datelor. La nivelul DRS Brăila există o preocupare permanentă pentru 

întreţinerea şi actualizarea bazelor de date existente, acestea acoperind o gama largă 

de indicatori din domeniul economic şi social. La nivelul localităţilor au fost 

actualizate bazele de date cu indicatori privind echiparea teritoriului, populaţia , 

forţa de muncă, învăţământul, cultura şi arta, ocrotirea sănătăţii, agricultura, 

construcţiile de locuinţe, activitatea de poştă şi telecomunicaţii, turismul, etc. 

         Activitatea de actualizare a bazelor de date este un proces permanent.  

         Pagina de web cu date pe judeţ şi regiune, se actualizează permanent cu 

informaţii la nivel teritorial (publicaţii, comunicate de presă, indicatori etc.). 

         D.R.S. Brăila utilizează de asemenea nomenclatoare şi clasificări de interes 

statistic.          
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           c )Activitatea de diseminare a datelor statistice 

 

         Direcţia Regională de Statistică Brăila desfăşoară o bună activitate de 

diseminare a informaţiilor statistice, fapt ce rezultă din volumul valoric şi cantitativ al 

cerinţelor din partea utilizatorilor de date statistice, în conformitate cu Legea de 

organizare şi funcţionare a statisticii oficiale în România. Diseminarea informaţiilor 

se realizează cu respectarea principiilor transparenţei şi confidenţialităţii, în condiţii 

de egalitate pentru toţi utilizatorii, conform cadrului legal de organizare şi funcţionare 

a statisticii oficiale în România. 

Activitatea de diseminare a datelor statistice se axează în general pe 

îmbunătăţirea, diversificarea şi modernizarea mijloacelor de difuzare a datelor 

statistice, în vederea informării prompte a autorităţilor publice locale cu privire la 

starea economică şi socială a judeţului şi informarea corectă a opiniei publice, mass-

media şi altor utilizatori de date statistice. Această activitate se desfăşoară, atât în 

forme standardizate, impuse de către INS sau autorităţile locale, cât şi în forme 

proprii, la iniţiativa DRS Brăila. 

Accentul se pune pe creşterea operativităţii şi acurateţii în formularea 

răspunsurilor transmise utilizatorilor, concomitent cu asigurarea calităţii, pe 

informarea promptă şi corectă a opiniei publice şi autorităţilor locale, pe consolidarea 

imaginii instituţiei ca sursă oficială de informaţii statistice, prin menţinerea şi 

atragerea de noi utilizatori. Accesul la informaţia statistică este asigurat prin biroul de 

diseminare, care permite accesul persoanelor la toate publicaţiile editate de INS şi de 

DRS Brăila. 

Se onorează cu promptitudine toate cererile de date, indiferent de mijloacele de 

primire a acestora: telefon, fax, e-mail sau cerere scrisă primită direct la sediul DRS 

Brăila sau prin poştă.  

Respectând principiile de transparenţă, accesibilitate şi asigurarea acurateţii 

informaţiilor, în perioada 01.01-31.08.2014 s-au onorat peste 450 de solicitări de date 

din diverse domenii de activitate. 
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Structura utilizatorilor de date statistice  

                    - % - 

Total utilizatori 100,0 

Administraţia publică locală 35,1 

Instituţii deconcentrate ale statului pe plan local 27,8 

Agenţi economici, instituţii financiar-bancare, societăţi 

comerciale 
16,4 

Mass-media 8,2 

Persoane fizice 12,5 

 

Toate solicitările au fost rezolvate favorabil, neexistând solicitări respinse şi 

reclamaţii de natură administrativă. O parte a solicitărilor au fost redirecţionate către 

consultarea site-ului instituţiei şi al INS, dat fiind că aceste informaţii se regăseau deja 

publicate şi astfel o parte din utilizatori au luat un prim contact cu paginile Web, 

familiarizându-se cu conţinutul acestora. Baza de date TEMPO şi calculatorul de IPC 

(indicele preţului de consum) de pe site au satisfăcut cererile utilizatorilor, existând şi 

o monitorizare a acestor accesări (132323 accesări în perioada ianuarie-august 2014) 

Ţinând seama de faptul că informaţiile statistice rezultate în urma cercetărilor 

realizate de INS constituie un bun naţional şi deoarece a fost necesară alinierea la 

tendinţa europeană de promovare a unei politici şi practici de diseminare gratuită, 

începând cu data de 15 aprilie 2014 a fost implementată acţiunea de acordare acces 

gratuit la întreaga bază de date TEMPO-online disponibilă pe site-ul internet al INS. 

Activitatea de diseminare a constat şi în difuzarea de publicaţii (Buletinul 

Statistic Lunar al judeţului, Anuarul Statistic al Judeţului, Anuarul Statistic al 

Regiunii Sud-Est, lucrări de analiză etc.). 

În perioada ianuarie - august 2014 au fost elaborate publicaţii din diferite 

domenii, care pot fi consultate pe site sau la sediul DRS Brăila : 

 

 Anuarul statistic al judeţului Brăila, cu date pe 2012; 

 Anuarul statistic al Regiunii Sud-Est , cu date pe 2012; 

 Natalitatea în Regiunea Sud-Est în anul 2013 - foaie informativă; 
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 Mortalitatea în Regiunea Sud-Est în anul 2013 - foaie informativă; 

 Nupţialitatea în Regiunea Sud-Est în anul 2013 - foaie informativă; 

 Divorţialitatea în Regiunea Sud-Est în anul 2013 - foaie informativă; 

 Turismul în judeţul Brăila în anul 2013; 

 Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în 

Regiunea Sud-Est în anul 2013; 

 Numărul mediu al pensionarilor, sumele plătite şi pensia medie în Regiunea 

Sud-Est în perioada 2009-2013; 

 Conturi nationale regionale - Regiunea Sud-Est  2009-2011; 

 Fondul de locuinţe - Regiunea Sud-Est  în anul 2013 ; 

 Activităţile privind utilitatea publică de interes local în Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est în anul 2013 ; 

 Indicatorii economico-sociali realizaţi în judeţul Brăila în semestrul I 2014; 

 Indicatorii economico-sociali realizaţi în judeţul Brăila în anul 2013; 

 Producţia vegetală la principalele culturi în Regiunea Sud-Est  în anul 2013 ; 

 Comerţul internaţional, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în perioada  

      2009-2012 ; 

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Direcţia Regională de Statistică Brăila a avut la 01.09.2014, 26 posturi, din care 

25 funcţionari publici (3 posturi de conducere şi 22 de execuţie, din care trei vacante) 

şi 1 post de personal contractual - şofer. Pentru realizarea Anchetei structurale în 

agricultură 2013, începând cu data de 1 noiembrie 2013 Direcţia Regională de 

Statistică Brăila are ocupat  un post contractual pe perioadă determinată (1 nov.2013 – 

31 dec.2014). 
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                  Situaţia personalului Direcţiei Regionale de Statistică  Brăila pe 

grupe de vârstă, studii şi sexe , la 01.09.2014 

                                                                      - persoane- 

Grupe de 

vârstă 

Număr 

de 

salariaţi 

Din care: 

Studii Sex 

Superioare Medii Masculin Feminin 

Sub 30 ani - - - - - 

30-34 1 1 - - 1 

35-39 2 1 1 1 1 

40-44 7 7 - - 7 

45-49 4 4 - - 4 

50 şi peste 9 6 3 1 8 

Total 23 19 4 2 21 

 

Din numărul de 23 salariaţi, 95,6% au vârsta peste 35 de ani, 91,3 % sunt femei 

iar 82,6% au studii superioare. 

 

Repartiţia numărului de salariaţi  după vechimea totală în muncă şi 

vechimea în instituţie, la 01.09.2014 

 
- persoane - 

Intervale 

(ani) 

Vechimea în muncă (ani) 

Vechimea totală în muncă Vechimea în DRS Brăila 

5-10 10-15 15-20 peste 

20 ani 

5-10 10-15 15-20 peste 

20 ani 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5-10 1    5    

10-15  -    -   

15-20   8    9  

peste 20 

ani 

   14    9 

TOTAL 1 - 8 14 5 - 9 9 

 

Un criteriu important în analiza specializării personalului îl reprezintă vechimea 

neîntreruptă în sistemul statistic, stabilitatea fiind un element important în acumularea 

de informaţii de specialitate. La nivelul Direcţiei Regionale de Statistică Brăila 

majoritatea salariaţilor ( 60,9%) au peste 20 ani vechime în muncă şi 39,1 % au peste 

20 ani vechime neîntreruptă în instituţie. 
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Pregătire şi formare profesională 

 

Eficienţa activităţii statisticienilor are la bază şi preocuparea continuă pentru 

îmbunătăţirea pregătirii profesionale. În acest sens, se organizează cursuri de pregătire 

profesională a funcţionarilor publici precum şi cursuri de pregătire specializată în 

cadrul diverselor proiecte finanţate din fonduri externe.  

Creşterea calităţii statisticii şi a managementului în cadrul DRS Brăila s-au 

reflectat în îmbunătăţirea modului de lucru, monitorizarea managementului calităţii 

totale, întărirea şi consolidarea infrastructurii tehnologice, o mai bună organizare şi 

eficientizare a utilizării resurselor financiare şi umane. 

 

SITUAŢIA FINANCIARĂ ŞI CONTROLUL INTERN 

 

 

Finanţarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Brǎila este asigurată din 

fondurile aprobate prin Legea bugetului de stat, respectiv din alocaţii de la bugetul de 

stat şi din venituri extrabugetare provenite din vânzarea de date şi publicaţii statistice. 

Utilizarea fondurilor se face conform Bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, 

titluri de cheltuieli, articole şi alineate. 

Utilizarea fondurilor se realizează având în vedere responsabilităţile care revin 

DRS Brǎila pentru realizarea programului de activitate, cât şi pentru crearea unor 

condiţii optime de lucru. 

În activitatea de control intern se urmăreşte punerea în practică a standardelor 

de control intern prevăzute de legislaţia în vigoare şi de dezvoltare a sistemului de 

control managerial intern, atât din proprie iniţiativă, ca urmare a responsabilităţilor 

directorului ce decurg din statutul de funcţionar public cu funcţie de conducere, cât şi 

pe baza deciziilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial al Direcţiei Regionale de Statistică 

Brăila, decizii care au prioritate în ceea ce priveşte realizarea lor. 
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 Sistemul de control managerial intern în cadrul Direcţiei Regionale de Statistică 

Brăila este axat pe asigurarea unor proceduri standard în ceea ce priveşte activitatea 

de colectare şi prelucrare primară a datelor statistice conform Programului Statistic 

Naţional Anual. Procedurile operaţionale au fost elaborate astfel încât să asigure o 

calitate corespunzătoare a activităţii în condiţiile specifice ale activităţii în teritoriu, 

evidenţiind riscurile generate de numărul tot mai mare de agenţi economici care revin 

fiecărui salariat. 

 

   DIFICULTǍŢI ÎNTÂMPINATE 

 

În desfăşurarea activităţii sale DRS Brăila întâmpină şi o serie de dificultăţi, 

pentru care se caută soluţii de rezolvare, astfel încât să nu existe disfuncţionalităţi în 

activitatea direcţiei: 

-  Refuzul din partea unor agenţi economici şi sociali de a transmite datele la 

termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în 

Programul Statistic Naţional Anual, conform Legii organizării şi funcţionării 

statisticii oficiale în România (Legea nr.226/2009), cu toate eforturile salariaţilor 

DRS Brăila de a le obţine, chiar prin deplasarea la sediul acestora şi acordarea de 

asistenţă tehnică în completarea rapoartelor statistice;  

-   În cazul anchetelor statistice desfăşurate în gospodăriile populaţiei, anchetatorii se 

confruntă cu tot mai multe probleme determinate de lipsa de informare a populaţiei.        

Deşi în unele situaţii s-a încercat surmontarea acestora prin elaborarea unor adrese 

de înştiinţare pentru fiecare gospodărie respondentă, în care sunt descrise 

obiectivele, cadrul legal şi importanţa anchetei, rata de non-răspuns se menţine 

destul de ridicată, ceea ce dovedeşte faptul că se impune o mai mare popularizare a 

anchetelor şi cu ajutorul unitătilor administrativ- teritoriale (Primării);  

-  Neobţinerea unei rate de răspuns satisfăcătoare la preluarea on-line a datelor din 

anchetele statistice, cu toate eforturile salariaţilor DRS Brăila, datorită reticenţei 

agenţilor economici faţă de implementarea acestei aplicaţii. 
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ALTE ACTIVITǍŢI  

 

 

  

 În perioada 15.05.2012-15.11.2013, Institutul Naţional de Statistică a derulat 

proiectul: „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a 

performanţelor administrative - baze de date, metodologii instrumente de 

modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de 

caracterizare a performanţelor administraţiei publice”, proiect cofinanţat din 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 2007- 2013. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii în statistică la 

un nivel comparativ cu celelalte ţări europene şi îmbunătăţirea capacităţii Institutului 

Naţional de Statistică de a face faţă cerinţelor actuale şi viitoare ale utilizatorilor de 

date statistice prin construirea unui sistem de indicatori ai administraţiei publice şi, 

implicit, responsabilizarea administraţiei publice locale şi centrale. 

În cadrul acestui proiect, Institutul Naţional de Statistică îşi propune 

modernizarea sistemului statistic naţional prin implementarea de noi metodologii şi 

instrumente statistice unitar, prin dezvoltarea şi implementarea unui program de 

instruire destinat îmbunătăţirii capacităţilor de raportare, monitorizare şi evaluare a 

performanţelor reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 

prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem informaţional unic la nivel naţional 

performant pentru colectarea, raportarea şi analiza datelor statistice, care să faciliteze 

accesul la informaţii de interes public, transparenţa instituţională şi optimizarea 

performanţelor administraţiei publice locale şi centrale. 

În derularea proiectului, activităţi importante au reprezentat organizarea de 

seminarii regionale şi „mese rotunde” cu reprezentanţi ai administraţiilor 

publice locale (la seminarul organizat la Brăila au participat 87 reprezentanţi din cele 

6 judeţe ale Regiunii Sud-Est), în vederea stabilirii necesităţilor locale şi a 
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posibilităţilor tehnice de care dispun, pentru activitatea de colectare, furnizare, analiză 

şi raportare de statistici relevante şi instruirea reprezentanţilor administraţiei 

publice locale (au participat 130 persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din 

judeţul Brăila) cu scopul informării şi promovării noilor instrumente şi metodologii 

statistice în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de raportare, monitorizare şi evaluare a 

indicatorilor de performanţă. Persoanele cuprinse în grupul ţintă au beneficiat de 

sesiuni de formare în sistem de autoinstruire on-line prin accesarea platformei de e-

learning în perioada 03-21 februarie 2014, la final fiind îndepliniţi toţi indicatorii de 

rezultat specifici etapei de autoinstruire. 

 Rezultatele acestui proiect vor fi utile atât administraţiei publice centrale, cât 

mai ales administraţiei publice locale, în vederea fundamentării diverselor planuri, 

strategii şi politici publice, dar şi pentru o evidenţiere a unei stări de fapt, a unei 

realităţi reflectate prin indicatorii de performanţă care vor fi disponibili în urma 

implementării proiectului. 

În prezent, sistemul informaţional eDemos creat în cadrul proiectului a intrat în 

funcţiune şi oferă acces liber la un set de indicatori la nivel de localitate, construiţi pe 

baza surselor statistice din Sistemul Statistic Naţional. Pe lângă aceştia, au fost 

definiţi 58 de indicatori de performanţă ai administraţiilor publice locale, din care 40 

au ca sursă date statistice existente (Anexa nr.2) şi 18 care vor avea ca sursă datele 

furnizate de autorităţile publice locale, la nivel de UAT (Anexa nr.3). 

Pentru cei 18 indicatori noi de performanţă, în sistemul eDemos a fost 

implementat un modul de colectare online la care au acces autorizat responsabilii din 

cadrul autorităţilor publice locale, din direcţiile teritoriale de statistică şi din sediul 

central al INS. Această colectare face obiectul actualei etape din ciclul de viaţă al 

proiectului. 

Pentru lansarea şi realizarea cu succes a acestei etape de colectare de date au 

fost necesare o serie de activităţi de pregătire, organizare şi comunicare eficace 

internă şi externă, având în vedere caracterul ei complex şi de relativă noutate pentru 
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o bună parte din partenerii noştri, mai precis pentru reprezentanţii autorităţilor publice 

locale care au furnizat datele statistice primare.  

Perioada stabilită pentru realizarea acestei etape este între 15 iulie (dată de 

start) şi 14 noiembrie 2014 (dată de încheiere) şi vizează colectarea de date pentru toţi 

cei 18 indicatori. 

La nivelul fiecărei direcţii teritoriale de statistică, deci şi la DRS Brăila, a fost 

desemnat un responsabil, care a primit un card de autentificare în sistem. 

Responsabilităţile acestuia sunt cuprinse în Manualul de utilizare şi administrare a 

şistemului informatic dezvoltat în cadrul proiectului - Utilizatori interni ai sistemului 

(finali). În esenţă, acesta a avut ca atribuţii contactarea autorităţile locale din judeţ, 

crearea şi administrarea listei reprezentanţilor locali care vor introduce datele online, 

acordând o atenţie deosebită pentru adresele de email care vor fi încărcate în sistem, 

coordonarea lor şi asigurarea suportului pentru furnizarea datelor. In plus, va interveni 

în proces pentru validarea datelor la nivel local, conform procedurilor descrise în 

manual. 

Responsabilii judeţeni sunt coordonaţi de o echipă centrală, atât pentru 

probleme de natura IT, cât şi cu specific statistic, pentru validarea centralizată a 

datelor furnizate .  

      Pentru realizarea cu succes a acestei etape de colectare de date a fost 

desemnată câte o persoană  din cadrul primăriilor, ce urmează să îndeplinească funcţia 

de responsabil la nivel de UAT în acest proiect.  Având în vedere caracterul complex 

şi de relativă noutate pentru o bună parte din partenerii noştri, responsabilul desemnat 

este dintre persoanele care au participat la sesiunile de formare în sistem de 

autoinstruire pentru reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale, derulate în 

cadrul proiectului în perioada 03.02.2014 - 21.02.2014. 

 Specialiştii DRS participă activ la grupele de lucru constituite în vederea 

elaborării unor lucrări ample de sinteză şi reprezintă instituţia în diverse comitete, 

comisii, colegii. 
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 Totodată se acţionează şi pe linia dezvoltării schimbului electronic de date între 

instituţiile publice teritoriale, pentru îmbunătăţirea utilizării cât mai ample a surselor 

administative de date.  

 Se realizează o informare promptă şi transparentă a opiniei publice prin 

intermediul comunicatelor de presă referitoare la evoluţia principalilor indicatori 

economico-sociali, a inflaţiei, câştigului salarial, etc. 

  Se acţionează şi pentru promovarea imaginii instituţiei prin mediatizarea 

activităţilor desfăşurate sau cu ocazia unor momente aniversare. 

 Există preocupări şi se acţionează în vederea modernizării şi întreţinerii reţelei 

informatice la parametrii maximi preluării şi prelucrării unui volum mare de date 

statistice.  

 

 Direcţia Regională de Statistică Brǎila, sub directa coordonare a Institutului 

Naţional de Statistică, a reuşit sa gestioneze în perioada 1 ianuarie -31 august 2014 o 

activitate deosebit de intensă şi diversă. Implicarea la un înalt nivel profesional a 

tuturor salariaţilor a contribuit substanţial la rezolvarea lucrărilor repartizate, în 

condiţii de calitate şi la termen. 

 

 

 

15.09.2014 

 

 

Director executiv, 

Ec.Anca CONSTANTIN 
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                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXA nr.1 

 

ORGANIGRAMA 

Direcţiei Regionale de Statistică Brăila 
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                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXA nr.2 

 

LISTA  INDICATORI NOI DE PERFORMANŢĂ (care vor avea ca sursă datele furnizate de autorităţile publice locale, la nivel de UAT) 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE INDICATOR DOMENIU STATISTIC 
SURSE DE 

DATE 

1 Cheltuieli curente, din bugetul local, pentru protecţia mediului pe locuitor Agricultură, silvicultură, mediu ancheta pilot 

2 Investiţii din bugetul local pentru protecţia mediului pe locuitor Agricultură, silvicultură, mediu ancheta pilot 

3 Cantitatea de deşeuri menajere şi asimilabile colectate pe cap de locuitor Agricultură, silvicultură, mediu ancheta pilot 

4 Rata de valorificare a deşeurilor menajere şi asimilabile  Agricultură, silvicultură, mediu ancheta pilot 

5 
Numărul persoanelor condamnate definitiv aflate în penitenciare (inclusiv centre de 
reeducare) ce revin la 100000 locuitori 

Siguranţă şi ordine publică ancheta pilot 

6 Rata infracţionalităţii Siguranţă şi ordine publică ancheta pilot 

7 Numărul locuitorilor ce revin în medie la un salariat din administraţia publică locală Controlul activităţii administrative ancheta pilot 

8 Cheltuieli social-culturale per capita Cultură și Artă ancheta pilot 

9 
Ponderea cheltuielilor pentru educaţie alocate de la bugetele locale, în cheltuielile 
totale pentru educaţie 

Invatamant ancheta pilot 

10 Deficitul/Excedentul bugetului de stat Finante locale ancheta pilot 

11 
Ponderea cheltuielilor din venituri obţinute la nivel local în total cheltuieli în execuţia 
bugetului de stat 

Finante locale ancheta pilot 

12 Ponderea cheltuielilor cu investiţiile în total cheltuieli în execuţia bugetului de stat Finante locale ancheta pilot 

13 Gradul de colectare a taxelor şi impozitelor locale la bugetul local  Finante locale ancheta pilot 

14 Prevalenţa bolilor cardiovasculare (bolnavi la 1.000 de locuitori) Ocrotirea sanatatii ancheta pilot 

15 Cheltuieli pentru asistenţa socială finanţată de la bugetul local pe locuitor  Calitatea vieţii şi asistenţa socială ancheta pilot 

16 Accesul populaţiei la servicii medicale de permanenţă Ocrotirea sanatatii ancheta pilot 

17 Gradul de încredere al paginii web (dacă există) evaluat de PageRank Controlul activităţii administrative ancheta pilot 

18 Număr autoturisme înmatriculate la 1.000 locuitori Echiparea teritoriului ancheta pilot 
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                                                                                                                                                                                                                                                                          ANEXA nr.3 

 

LISTA  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ (care au ca sursă date statistice existente) 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE INDICATOR DOMENIU STATISTIC SURSE DE DATE 

1 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile pe locuitor Echiparea teritoriului TEMPO 

2 Gradul de conectare a populaţiei la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate Agricultură, silvicultură, mediu 
eSOP 
(cercetare noua incepand 
cu anul 2014) 

3 Gradul de acoperire cu păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră  Agricultură, silvicultură, mediu TEMPO 

4 Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului ce revine în medie pe un locuitor Echiparea teritoriului TEMPO 

5 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor pentru uz casnic care revine în 
medie pe un locuitor 

Echiparea teritoriului TEMPO 

6 
Cantitatea de gaze naturale distribuite pentru uz casnic care revine în medie pe un 
locuitor 

Echiparea teritoriului TEMPO 

7 Rata mortalităţii infantile Populatie TEMPO 

8 Numărul şomerilor înregistraţi care revine în medie la 100 de salariaţi Forta de munca TEMPO 

9 
Numărul elevilor din învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) care 
revine în medie la un cadru didactic 

Invatamant TEMPO 

10 
Dotarea comunităţilor locale cu volume disponibile publicului larg (volume existente în 
biblioteci la 1000 de locuitori) 

Cultură şi artă TEMPO 

11 Accesul populaţiei la medic (exclusiv stomatolog) Ocrotirea sanatatii TEMPO 

12 Accesul populaţiei la medicul stomatolog Ocrotirea sanatatii TEMPO 

13 Numărul de sosiri în scopuri turistice care revine în medie la un locuitor Dezvoltare economica TEMPO 

14 Densitatea întreprinderilor Dezvoltare Economica REGIS 

15 Densitatea întreprinderilor non-comerţ Dezvoltare Economica REGIS 

16 Număr mediu de salariaţi din întreprinderi non-agricole active, la 1.000 locuitori Dezvoltare Economica REGIS 

17 Număr mediu de salariaţi din întreprinderi non-comerţ active, la 1.000 locuitori Dezvoltare Economica REGIS 

18 Capacitatea antreprenorială Dezvoltare Economica REGIS 

19 Sporul natural al întreprinderilor Dezvoltare Economica REGIS 

20 Ponderea întreprinderilor decedate în totalul întreprinderilor existente Dezvoltare Economica REGIS 
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE INDICATOR DOMENIU STATISTIC SURSE DE DATE 

21 Cifra de afaceri per capita Dezvoltare Economica REGIS 

22 Cifra de afaceri per capita în întreprinderile din domeniile de activitate non-comerţ Dezvoltare Economica REGIS 

23 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune Dezvoltare Economica TEMPO 

24 Durata medie a şederii Dezvoltare Economica TEMPO 

25 Gradul de înnoire a fondului locativ Echiparea teritoriului TEMPO 

26 Ponderea populaţiei de 10 ani şi peste fără educaţie (0 clase absolvite) Invatamant RPL 

27 Rata brută de cuprindere şcolară a copiilor în învăţământul preşcolar Invatamant baza de date pe varste 

28 Accesul populaţiei la medicina de familie (cabinete la 1.000 de locuitori) Ocrotirea sanatatii TEMPO 

29 
Accesul populaţiei la servicii stomatologice/de medicină dentară (cabinete la 1.000 de 
locuitori) 

Ocrotirea sanatatii TEMPO 

30 Ponderea drumurilor orăşeneşti modernizate  Echiparea teritoriului TEMPO 

31 Ponderea drumurilor orăşeneşti cu reţea de apă Echiparea teritoriului TEMPO 

32 Ponderea drumurilor orăşeneşti cu reţea de canalizare Echiparea teritoriului TEMPO 

33 Ponderea drumurilor orăşeneşti cu reţea de gaz Echiparea teritoriului TEMPO 

34 
Gradul de acces al populaţiei la mijloace de informare şi cultură (biblioteci/100000 de 
locuitori) 

Cultură și Artă  TEMPO 

35 Cititori activi la 1.000 de locuitori Cultură și Artă  TEMPO 

36 Suprafaţa acoperită cu spaţii verzi per capita Echiparea teritoriului TEMPO 

37 Vizitatori în muzee şi colecţii publice la 1.000 de locuitori Cultură și Artă  TEMPO 

38 Sporul natural al populaţiei Populatie   

39 Mărimea medie a unităţilor de cazare Dezvoltare Economica TEMPO 

40 Gradul de încărcare al unei educatoare Invatamant TEMPO 

 

 


