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Informare Colegiul Prefectural

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 princulegerea, 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

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 2021, 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 2021.

Colectarea datelor statistice a  constituit,  în  anul  2021,  o  activitate  de  mare
importan , cu un consum mare de resurse umane, financiare i de timp.Direc ia Regional  de
Statistic  Neam  a efectuat în anul 2021, din cadrul Programului Statistic Na ional Anual, un
num r de 101 cercet ri statistice, din care: 63 cercet ri statistice anuale (cu periodicitate
anual , o dat  la 2, 3, 5-6, 10 ani), 33 cercet ri statistice infra-anuale (cu periodicitate lunar :
19, trimestrial : 12, decadal : 1 i s pt mânal : 1) i  5 cercet ri statistice finan ate din
fonduri externe.

Începând cu 10 mai 2021 i pân  în 31 iulie 2021 pe întreg teritoriul României a avut
loc colectarea datelor în teren pentru Recens mântul General Agricol. Rezultatele finale vor fi
disponibile i se vor da publicit ii pân  la sfâr itul lunii decembrie 2022. i la nivelul
jude ului Neam , în data de 31 iulie 2021 s-a încheiat colectarea datelor în teren pentru
Recens mântul General Agricol, ac iunea desf urându-se în condi ii normale i f
probleme deosebite. S-a finalizat prelucrarea informatic  a datelor RGA 2020, prelucrându-se
un nr. total de 104221 formulare completate pentru exploata iile agricole recenzate.

În anul 2021 au fost demarate opera iunile de organizare i coordonare a activit ilor
pentru Recens mântul Popula iei i al Locuin elor: finalizare actualizare la UJIR-uri a listei de
cl diri i locuin e (la nivelul sectoarelor de recens mânt) în vederea realiz rii  sectoriz rii
pentru RPL 2021, realizarea sectoriz rii  i validarea acesteia în teren (de c tre UJIR-uri),
efectuarea recens mântului de prob  în perioada 10-31 martie 2021.
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În prezent, este în desf urare acticitatea de colectare a datelor la Recens mântul
Popula iei i Locuin elor 2021 prin autorencezare – 14 martie 2022 – 15 mai 2022:

A început a treia s pt mân  a etapei de autorecenzare a popula iei i locuin elor;

În jude ul Neam , în primele dou  s pt mâni, au fost înregistrate36809  formulare

completate;

Direc ia Regional  de Statistic  Neam  p streaz  în permanen  leg tura cu personalul

de recens mânt din teritoriu, asigurând sprijin i coordonare recenzorilor ARA în

situa iile i problemele întâlnite de ace tia (184 recenzori ARA)

Autorecenzarea i autorecenzarea asistat  va continua pân  pe 15 mai 2022.

Reamintim c  r spunsurile la recens mânt sunt obligatorii, iar datele sunt confiden iale

i vor fi utilizate doar în scopuri statistice.

Activit i viitoare - Recens mântului Popula iei i Locuin elor – anul 2022 – colectarea

datelor pe teren  perioada 16.05.2022-17.07.2022:

Instruire, testare i selec ie personal colectare date RPL(etapa de colectare pe teren):

477 recenzori, 19 recenzori- efi, 83 coordonatori UAT;

configurare tablete-instalare aplica ie pe tablete;

preg tirea i predarea materialelor de recens mânt pentru personalul de recens mânt;

colectarea datelor pentru gospodariile care nu s-au autorecenzat;

activit i de îndrumare, verificare i control a activit ii personalului de recens mânt;

validare date colectate de recenzori;

activit i de monitorizare a stadiului de colectare a datelor din teren.
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