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Accesul la date statistice

În data de 28 septembrie 2017, la sediul Institutului Naţional de Statistică, a avut loc întâlnirea cu privire
la accesul la date statistice, unde a participat domnul Tudorel Andrei, preşedintele Institutului, alături de
reprezentanţi ai administrației publice centrale și ai societății civile.
Cei din urmă au lansat o serie de întrebări prioritare, dezvoltate pe parcursul a mai multe sesiuni de Club
OGP:
1. Deschiderea datelor care nu pun probleme de confidențialitate;
2.1. Anonimizarea și publicarea micro-datelor;
2.2. Micro-date pentru cercetători;
3. Statistica teritorială;
4. 4. Sprijin pentru alte instituții publice.
Domnul Tudorel Andrei a răspuns punctual problemelor ridicate:

a) datele publicate pe site-ul INS sunt însoțite de licența guvernamentală pentru date deschise, în baza
unui protocol semnat în anul 2014, prin care se oferă acces gratuit la întreaga bază de date TEMPOonline. În curând, vor putea fi descărcate bulk; în prezent, se derulează faza de testare la Departamentul
de inovare.

De asemenea, cu ocazia evenimentului Centenarul Marii Uniri, vor fi oferite date referitoare la ultimii
100 de ani.
Dnul. T. Andrei a menționat că modernizarea modalității de colectare, prelucrare și publicare a datelor
este, din păcate, afectată de procesul greoi de acces la resursele financiare necesare.
b) accesul la micro-date rămâne condiționat de niște criterii speciale: individual, pe baza unei cereri, cu
asumarea respectării confidențialității;
c) Recensământul din 2021 constituie o prioritate pentru Institut și se urmărește ca, printr-un proiect de
lege, să fie create mici birouri de statistică la nivelul fiecărui minister, care să asigure stabilirea unor
eșantioane comune și coordonarea bazelor de date, ceea ce va asigura și o coerență crescută
propunerilor de politici.

Un factor ce influențează modalitatea de colectare și interpretare este înțelegerea diferită a
conceptelor, cum se întâmplă în cazul termenului ocupare, tratat diferit de Ministerul Muncii și
Ministerul FInanțelor.
Din acest motiv, coordonarea bazelor de date ar fi o problemă, însă dl. Secretar de Stat Radu Puchiu a
insistat asupra faptului că tocmai această încercare de a le aduce într-o zonă comună poate ajuta la
identificarea problemelor și totodată a soluțiilor.
Recensământul populației va fi completat de cel al locuințelor, unde există coordonare cu Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Direcțiile Județene deStatistică, și de cel agricol. Vor
exista puncte de colectare de date în format electronic.
Datele de la recensământ vor fi însoțite de coordonate GIS/suprafețe foarte mici, iar așezarea pe hartă
va fi posibilă după recensământul locuințelor.
d) Reprezentanți ai administrației (Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Ministerul Tineretului și
Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul
Culturii și Identității Naționale, Secretariatul General al Guvernului) au accentuat importanța sprijinului
INS în a elabora politici cu ajutorul unor indicatori comuni, în a evalua activități cu ajutorul unor
indicatori de impact și în a include în circuitul de raportare date de la operatorii de telefonie.

