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Informare cu privire la activitatea DRS Neam
în cursul anului 2020

Direc ia Regional  de Statistic  Neam  este organizat i func ioneaz  ca unitate

teritorial  a Institutului Na ional de Statistic   în baza prevederilor Legii nr. 226/11.06.2009

privind organizarea i func ionarea statisticii oficiale în România i a Hot rârii Guvernului Nr.

957/2005 privind organizarea i func ionarea Institutului Na ional de Statistic , republicate,

cu modific rile i complet rile ulterioare.

Direc ia Regional  de Statistic  Neam , parte a Sistemului Statistic Na ional, ca

institu ie subordonat i coordonat  direct de Institutului Na ional de Statistic ,  are misiunea

de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date i informa ii

statistice prin culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercet rilor

statistice i constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale, cu caracter

economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elabor rii politicii economice i

sociale, inform rii opiniei publice; asigurarea veridicit ii datelor furnizate de c tre

operatorii economici i sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale i

nonguvernamentale, care se g sesc sau î i desf oar  activitatea pe raza jude ului;

realizarea lucr rilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea i

diseminarea datelor  statistice.

În cursul anului 2020, activitatea Direc iei Regionale de Statistic  Neam  a avut ca

obiectiv principal realizarea la termen a cercet rilor statistice cuprinse în Programul Statistic

Na ional Anual 2020. Colectarea datelor statistice a constituit, în anul 2020, o activitate de

mare importan ,  cu un consum mare de resurse umane, financiare i  de timp. S-au cules i

prelucrat date pentru un num r de 105 cercet ri statistice, din care: 60 cercet ri

statistice anuale (cu periodicitate anual , o dat  la 2,3,5 sau la 6 ani), 37 cercet ri

statistice infra-anuale (cu periodicitate lunar : 22, trimestrial : 13, decadal :1 i

pt mânal :1) i 8 cercet ri statistice finan ate din fonduri externe.
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Toate aceste lucr ri au însumat un e antion de peste 50.000 de unit i statistice

(persoane fizice i juridice). Majoritatea cercet rilor statistice cu responden i persoane

juridice s-a desf urat prin sistemul eSOP (e-Survey Online Portal), sistem care permite

colectarea i validarea on-line a datelor statistice. În ceea ce prive te cercet rile statistice în

gospod riile popula iei, acestea s-au realizat cu sprijinul celor 44 de anchetatori în 20

centre din jude  (Piatra Neamt, Roman, Bicaz, Tg.Neamt, Ion Creanga, Faurei, Gadinti,

Timisesti, Zanesti, Rediu, Sabaoani, Baltatesti, Borlesti, Bodesti, Tupilati, Tazlau, Piatra

Soimului).

Pe lâng  cercet rile statistice prezentate, s-au realizat i activit i de diseminare a datelor

statistice care au necesitat prelucr ri suplimentare, beneficiari fiind unit i ale administra iei

publice locale, operatori economici i persoane fizice. Datele prelucrate statistic s-au referit

la:

structura popula iei pe grupe de vârst  (altele decât cele din situa iile curente);

densitatea popula iei;

ponderea principalelor ramuri ale industriei în valoarea produc iei industriale;

unit i locale active i principalii indicatori ai unit ilor locale active din industrie,

construc ii, comer i alte servicii pe clase de m rime i pe localit i;

 turismul local i zonal (num rul sosirilor, num rul înnopt rilor, capacitatea de cazare

turistic  în func iune);

date statistice privind popula ia de etnie rom  (date înregistrate la RPL2011), pe

localit i;

coduri CAEN pentru activitatea operatorilor economici nou înmatricula i la Registrul

Comer ului i pentru activitatea operatorilor economici-p i în contracte de finan are

nerambursabil  pentru realizarea unor proiecte de investi ii;

coeficient de varia ie a câ tigului salarial mediu brut.

Principalele publica ii elaborate de Direc ia Regional  de Statistic  Neam  în anul

2020:

BULETINUL STATISTIC LUNAR AL JUDE ULUI NEAM

ANUARUL STATISTIC AL JUDE ULUI NEAM

BREVIARUL STATISTIC - TURISMUL JUDE ULUI NEAM
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Alte activit i desf urate în anul 2020:

Activit i pentru preg tirea Recens mântului General Agricol: monitorizarea

activit ii de elaborare a listelor exploata iilor agricole, la nivel de localitate;

monitorizarea activit ii de sectorizare a teritoriului localit ilor în sectoare i sec ii

de recens mânt; colectarea datelor în cadrul recens mântului de prob , de la

explota iile agricole repartizate; centralizarea i analizarea informa iilor privind

disfunc ionalit ile depistate la testarea aplica iilor informatice (inclusiv în cadrul

recens mântului de prob ), elaborarea de rapoarte pentru remedierea i

îmbun irea calit ii aplica iilor testate.

Activit i pentru preg tirea Recens mântului Popula iei i Locuin elor:

participarea la instruiri privind utilizarea aplica iei webgis pentru completarea i

validarea bazei de date privind nomenclatura stradal i numerele administrative;

realizarea efectiv  a opera iunilor de completare i validare în aplica ia webgis.

Activit i alegeri: în anul 2020, Direc ia Regional  de Statistic  Neam  a avut

responsabilit i i a desf urat activit i tehnice în cadrul Biroului Electoral

Jude ean Neam . În acest sens, DRS Neam  a realizat opera iunile tehnice de

consemnare i centralizare, la nivelul jude ului Neam , a rezultatelor alegerilor

locale i parlamentare.

Dificult i în anul 2020:

Colaborare anevoioas  cu agen ii economici,  în  special  cei  nou  intra i  în  e antion.

Ace tia reclam :

o volumul mare de informa ii cerute înainte de încheierea situa iilor financiar-

contabile;

o solicitarea acelora i indicatori care se reg sesc i în situa iile financiare;

o lipsa personalului specializat pentru completarea chestionarelor statistice,

o dificult i în utilizarea portalului, din cauza lipsei personalului cu preg tire în

domeniul informatic, mai ales în cazul unit ilor din mediul rural;

o disfunc ionalit i în func ionarea portalului ESOP.
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Interac iunea anchetator-persoane fizice în anchetele statistice din gospod riile

popula iei este adeseori problematic , anchetatorii raportând :

o Reticen  din partea responden ilor cu privire la interviul statistic,

o Refuzul i agresivitatea celor intervieva i,

o Identificarea locuin elor în teren este uneori dificil .

Lipsa de personal a dus la o supra-înc rcare a personalului existent. La începutul

anului 2020, existau 5 posturi vacante, iar la sfâr itul anului 6 posturi vacante.

Num rul mediu de salaria i în anul 2020 a fost de 26, în condi iile în care num rul

total de posturi aprobate a fost de 32.

Priorit i pentru în anul 2021:

respectarea graficului cercet rilor statistice din PSNA 2020 sub aspectul termenelor de

raportare în condi ii de calitate i de reducere a ratei de nonr spuns;

desf urarea în condi ii optime a activit ilor specifice celor dou  recens minte (RGA

i RPL);

participarea la cursuri de formare profesional i implicarea salaria ilor în activit i de

preg tire individual  continu , având ca scop îmbun irea activit ii profesionale;

realizarea în condi ii de promptitudine i acurate e a disemin rii de date i informa ii

statistice;

ocuparea posturilor vacante

cre terea num rului de ac iuni care s  vizeze popularizarea culturii statistice i

informarea cât mai corect i transparent  a publicului cu privire la activit ile

institu iei;

îmbun irea sistemului de control managerial intern.

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudiu HARABAGIU-LEPORDA
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