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14 noiembrie 2016 - Teatrul Metropolis

Dezbaterile “Metropolis” au găzduit 
tema „Blocajul României și reconcilie-
rea națională“, invitație la care au dat 
curs foști șefi  ai statului, ai Guvernu-
lui, principali decidenți, reprezentanți 
ai mediului academic, economic și so-
cial care au căutat găsirea unei punți 
de comunicare la întrebări precum:
l  Poate depăși România blocajul actu-

al fără o reconciliere națională?
l  Care sunt cauzele istorice ale dis-

cordiei?
l  Măsuri și legi care pot consolida o 

reconciliere națională?
l  Care ar fi  benefi ciile concrete ale re-

concilierii?
l  Ce loc ar ocupa relațiile româno-ma-

ghiare într-o reconciliere națională?
l  Este necesară o reconciliere cu con-

secințe în domeniul proprietății?

l Poate funcționa reconcilierea în 
două relații imposibile: cu securita-
tea și cu activul de partid și de stat 
comunist?

l  Care ar trebui să fi e liniile majore 
ale unei reconcilieri?

Alături de moderatorii dezbaterii, Simona 
Popescu – redactor șef Cotidianul.ro, și 
Ion M. Ioniță – senior editor Adevărul,
participanții au adus în prim-plan in-
teresul public, au marcat pași spre o 
bună gestionare a crizelor sociale, re-
concilierea națională fi ind una dintre 
primele condiții ale reconstrucției so-
lidarității naționale și sociale.
Din partea INS, prezenți la aceas-
tă dezbatere au fost președintele  
Tudorel Andrei și purtătorul de cu-
vânt al institutului, domnul Vladimir 
Alexandrescu.
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În luna noiembrie anul acesta s-a 
afl at în România, una dintre ma-
rile personalități ale lingvisticii și 
semioticii internaționale, doam-
na Sanda Golopenția-Eretescu, 
profesor emeritus al prestigioasei 
Universități Brown din Providence
(SUA). Fiica lui Anton Golopenția, 
fost director general al Institutului 
Central de Statistică (1947-1948), 
statistician și sociolog, colabora-
tor apropiat al lui Dimitrie Gusti și 
remarcabil și prin studiile și scri-
erile sale de geopolitică, doamna 
Sanda Golopenția Eretescu a fost 
și de această dată (precedenta vi-
zită datează din 2002) oaspetele 
INS pentru  a identifi ca și studia 
la bibliotecă și în arhiva institutu-
lui nostru manuscrisele tatălui său 
în vederea publicării postumelor 
din seria Anton Golopenția, opere 
complete, din care au apărut deja 
două volume la Editura Enciclope-
dică.
În perioada petrecută la București, 
în care zi de zi a trecut pragul in-
stitutului, doamna Golopenția a 
găsit timpul necesar participării la 
o serie de lansări de carte, simpo-

zioane, dezbateri în cadrul Târgului 
Internațional Gaudeamus dar și în 
alte instituții, ocazie cu care au fost 
prezentate publicului două lucrări cu 
totul deosebite: “Constantin Brăiloiu 
sau despre globalizarea etnomuzi-
cologiei”, al cărui autor este chiar 
Domnia Sa, și “Îndreptar pentru 
tineret”, primă editare a lucrării lui 
Anton Golopenția, elaborată în anul 
1934.
Înainte de întoarcerea în țara sa 
adoptivă (doamna Sanda Golopenția
împreună cu soțul său, Constantin 

Eretescu au emigrat în SUA în 
1980), doamna Golopenția a ți-
nut să mulțumească președintelui 
INS, domnul Tudorel Andrei, pen-
tru ajutorul efi cient pe care Insti-
tutul Național de Statistică i l-a 
acordat în identifi carea și consul-
tarea manuscriselor care au apar-
ținut lui Anton Golopenția.
Mai multe detalii puteți găsi în Info 
INS Special - Centenar 2018.

(Vladimir Alexandrescu, 
purtător de cuvânt, INS)

Vizita doamnei Sanda Golopenţia la INS

Doamna Sanda Golopenția-Eretescu, într-o discuție 
cu președintele INS, Tudorel Andrei (dreapta), și 

cu directorul Centrului de Cercetări Demografi ce al 
Academiei Române, Vasile Ghețău

A avut loc la Chișinău Sesiunea 
a IX-a a Comisiei mixte intergu-
vernamentale de colaborare eco-
nomică între Republica Moldova 
și România. Cu această ocazie, 
delegația Institutului Național de 
Statistică a participat la două în-
trevederi cu reprezentanții Bi-
roului Național de Statistică – 
Republica Moldova, directorul ge-
neral adjunct Iurie MOCANU și di-
rectorul general Vitalie VALCOV. 
Discuțiile au subliniat importan-
ța cooperării dintre INS și BNS, 
orientată în special spre întărirea 
capacității BNS în a se alinia stan-
dardelor europene și internațio-

nale în domeniul statisti-
cii. În plus, au fost trecu-
te în revistă principalele 
arii de cooperare între 
INS și BNS. Prin asistența 
acordată de către experții 
români în cadrul misiuni-
lor bilaterale organizate 
la Chișinău, prin vizitele 
de studiu, prin schimbul 
sistematic de publica-
ții dar și prin realizarea 
unor proiecte comune au 
fost atinse rezultate remarcabi-
le precum: dezvoltarea unui sis-
tem de management al calității 
în statistica ofi cială din Republica 

Moldova, implementarea anche-
tei UNICA, îmbunățirea metodo-
logiei existente privind statisticile 
demografi ce. 

3-4 noiembrie 2016 - Chișinău

Colaborare economică România - Republica Moldova
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Păreri ale studenţilor care au vizitat INS 
cu ocazia Zilei Statisticii Europene

(20 octombrie 2016)

„Vizita la Institutul Național de 
Statistică cu ocazia Zilei Europe-
ne a Statisticii a fost una extraor-
dinară. Având o imagine nu prea 
bună față de instituțiile statului, 
am rămas uimit în mod plăcut 
față de adaptarea institutului la 
noile cerințe și tehnologii. Foarte 
interesant mi s-a părut departa-
mentul de social-media (Direcția 
de Comunicare), dar și tipografi a, 
unde am văzut pentru prima dată 
mecanismul de concepere a unei 
cărți. De asemenea, mi-am creat 
o imagine asupra statisticii din pe-
rioada postbelică și din perioada 
actuală, remarcabil fi ind mecanis-
mul de cooperare între stat și INS.
Recomand tuturor o vizită la Insti-
tutul Național de Statistică pentru 
a înțelege mai bine situația actu-
ală a țării noastre în contextul eu-
ropean și pentru a afl a informații 
neobișnuite despre trecutul națiu-
nii noastre.” 

Alexandru-Ioan 
Belcineanu

Andreea-Oana 
Enache

„Cred că a fost o experiență uti-
lă pentru mine, am reușit să văd 
cele mai importante laboratoare 
din Institutul Național de Statis-
tică. Cu siguranță sunt lucruri pe 
care nu le vezi în fi ecare zi și reco-
mand oricărui student, indiferent 
de facultate, să facă o vizită anul 
viitor. Sunt sigur că primii pe listă 
pentru anul 2017 sunt colegii mei 
de facultate care deja regretă că 
nu au participat la evenimentul de 
anul acesta”.

Mihai Măciucă

„Ziua porților des-
chise la Institutul 
Național de Sta-
tistică a însem-
nat o zi de neîn-
locuit, deoarece 
am afl at foarte 
multe informații 
istorice despre 
aceasta stiință. 
Statistica este 
una dintre cele 
mai interesan-
te stiințe exacte, 
care datează din 
anul 1859 și care 
atrage din ce în 
ce mai mulți oa-
meni.
Fascinant a fost 
faptul că am 
putut să vedem, 
să intrăm și să 
descoperim toți oamenii care lu-
crează în această instituție și cu 
ce se ocupă ei, sălile de confe-
rință - de dimensiuni impresio-
nante și cu o arhitectură gran-

dioasă. Pe langă 
toate acestea, 
am participat la 
editarea revis-
telor și a ma-
nualelor de sta-
tistică, am des-
coperit aproape 
toate cotloanele 
ascunse ale in-
stituției și nu în 
ultimul rând, am 
vizitat biblioteca 
INS-ului, unde 
am rămas sur-
prinși de exis-
tența primului 
anuar statistic 
din 1859, de di-
mensiuni gene-
roase și păstrat 
în perfectă stare.
În concluzie, o 

instituție pe care aș dori să o re-
văd curând, cu oameni calzi, foar-
te bine pregătiți în domeniu și nu 
numai, ce ne-a făcut o zi de ne-
uitat.”
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- Ce aduce nou pentru statistica 
ofi cială din Republica Moldova 
Strategia de Dezvoltare a Siste-
mului Statistic Național 2016-
2020 (SDSSN)?
- SDSSN este prevăzută ca o strate-
gie pentru dezvoltarea capacităților 
statistice în cadrul întregului sistem 
statistic național (SSN). Aceasta 
vine să prezinte misiunea și viziu-
nea statisticii ofi ciale, unde dorim să 
ajungem în următorii cinci ani, dar 
și principalele acțiuni cum să ajun-
gem acolo. SDSSN prezintă într-un 
cadru unifi cat și continuu prioritățile 
pentru statistică și de creare a ca-
pacităților pentru a face față necesi-
tăților și cerințelor în continuă creș-
tere a utilizatorilor interni și externi 
într-un mod coordonat, sinergetic 
și efi cient.  În același timp, SDSSN 
reprezintă platforma de mobilizare, 
exploatare și valorifi care a resurse-
lor (atât la nivel național, cât și in-
ternațional) și fundamentul pentru 
planifi carea strategică, efi cientă și 
orientată către rezultate ale întregu-
lui sistem statistic național.  
Pentru prima dată, un document de 
planifi care cum este SDSSN vine 
să planifi ce fortifi carea și dezvolta-
rea capacităților nu doar ale Birou-
lui Național de Statistică, dar și ale 
altor producători de statistici ofi ci-
ale (de exemplu Banca Națională, 
Ministerul Finanțelor, Ministerul Să-
nătății, etc.). Deși structurată dife-
rit, SDSSN corespunde și urmărește 
atingerea acelorași rezultate ca și 
Viziunea 2020 a Sistemului Statis-
tic European prin intermediul creării 
unui sistem informațional și moder-
nizarea metodelor de lucru, intro-
ducerii metodologiilor internaționale 
și îmbunătățirea culturii statistice a 
utilizatorilor. 

- Care sunt principalele acțiuni 
pe care le veți desfășura în vede-
rea implementării acestei strate-
gii?
- Strategia de Dezvoltare a Sistemu-
lui Statistic Național pentru 2016-
2020 a fost elaborată într-un proces 

activ de consultare și negociere cu 
principalii utilizatori ai statisticii ofi -
ciale, cu producătorii de statistici 
ofi ciale, deținătorii surselor de date 
administrative și cu alte părți inte-
resate, astfel obiectivele și rezulta-
tele vin să răspundă practic tuturor 
întrebărilor și necesităților factorilor 
interesați la nivel național și inter-
național.
Sperăm că cele două direcții prio-
ritare, și anume, „calitatea îmbu-
nătățită a produselor și serviciilor 
statistice” și „consolidarea cadrului 
instituțional al sistemului statistic 
național” ne vor ajuta să ajungem la 
orizontul anului 2020, la un sistem 
statistic național modern, funcțio-
nal în baza celor mai bune practici 
și cerințe europene. Toate efo rturile 
orientate către atingerea celor cinci 
obiective majore au ca scop urmă-
toarele rezultate:
l Sistem statistic național fortifi cat, 
care respectă regulile generale ale 
sistemului de management al cali-
tății;
l Noi soluții și infrastructură infor-
mațională implementate în scopul 
modernizării și accelerării procesului 
de producție statistică, pentru a face 
față cerințelor utilizatorilor și provo-
cărilor lumii în schimbare;
l Statistica ofi cială produsă conform 
metodologiilor și clasifi catoarelor 
europene și internaționale;
l Capacitatea instituțională a BNS 
consolidată și durabilă din perspec-
tiva dimensiunilor umană, fi nanciară 
și informațională.  

- Cum contribuie parteneriatul 
cu INS la implementarea Pla-
nului de acțiuni a SDSSN pentru 
2016-2020?
- Istoria îndelungată de cooperare 
între INS România și BNS Moldova 
este tangibilă prin rezultatele deja 
atinse în cadrul formatului de coope-
rare existent. Lipsa barierelor ling-
vistice, dar și deschiderea și dorința 
specialiștilor din ambele instituții de 
a coopera și face schimb de experi-
ență au contribuit la stabilirea unui 

parteneriat reușit de cooperare.
La etapa actuală remarcăm cu mare 
plăcere amplifi carea colaborării din-
tre Institutul Național de Statistică 
(INS) al României și Biroul Națio-
nal de Statistică al Republicii Mol-
dova prin acordarea suportului tot 
mai consistent al INS în dezvoltarea 
statisticilor agricole, statisticii între-
prinderilor, statisticilor regionale și 
statisticii sociale. 
Luând în considerație faptul că INS 
are câțiva pași înainte în vederea 
aplicării recomandărilor și standar-
delor internaționale, precum și a 
prevederilor acquis-ului comunitar 
în domeniul statisticii, specialiștii 
BNS doresc preluarea experienței de 
dezvoltare și îmbunătățire a statisti-
cilor din domeniul macroeconomic – 
pentru implementarea metodologiei 
SCN 2008 din domeniile statisticii 
prețurilor, statisticii comerțului, tu-
rismului și transporturilor,  statisticii 
investițiilor și construcțiilor, statisti-
cii demografi ce și sociale, precum și 
elaborarea cadrului regulator al pro-
cesului de implementare a Legii cu 
privire la statistica ofi cială.

(continuare în numărul 
următor)

Vă prezentăm prima parte a interviului acordat de directorul general al 
Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Vitalie Valcov

Parteneriat reuşit de colaborare între 
INS România şi BNS al Republicii Moldova


