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Awww.insse.ro címre kattintva juthatunk el az Országos  
 Statisztikai Intézet nyitólapjára. A lap viszonylag könnyű 

és egyszerű navigálást biztosít az országos statisztikai adatok 
univerzumában. A nyitófelületen némi grafikai hanyagság tü-
netei is felfedezhetők ugyan, de kellő olvasási tehetséggel meg-
áldva, rövid böngészés után nagyfokú statisztikai valószínűség-
gel eszmélhetünk rá, hogy az Országos Statisztikai Intézet hon-
lapján járunk. Az Intézet célkitűzései közé tartozik – saját be-
vallása szerint – megtervezni és létrehozni egy olyan országos 
statisztikai rendszert, amely társadalmi, demográfiai, gazdasá-
gi, pénzügyi és jogi adatokat és vonatkozásokat foglal magába. 
Továbbá célja egy statisztikai információs hálózat előkészítése 
is. Az Intézet adatokat szolgáltat a Parlament és a közigazgatás, 
különböző társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a he-
lyi önkormányzatok, köztestületek, a tudományos élet, a gazda-
sági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a 
nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók számára. Fel-
adata tehát az adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, fel-
dolgozása, tárolása, elemzése és közzététele. Az Intézet a köz-
ponti adminisztrációhoz tartozik, a kormánynak alárendelt, vi-
szont aktivitási szférájában autonómiával rendelkezik. 

A startlapon pontokba szedve tartalomszerű linkek segítik 
az oldal könnyebb bejárhatóságát, áttekinthetőségét (egyéb-
ként a két Eurostat feliratú logón keresztül eljuthatunk az EU 
statisztikai honlapjára is). A főoldalon megtalálható a 2002-es 
népszámlálásról származó információcsomag, a lap alján van a 
2003-as mezőgazdasági összeírással kapcsolatos adatokat taka-
ró link, majd a sajtóiroda utolsó publikációi tölthetők le. A nyi-
tófelület bal oldalának a tartalomjegyzékszerű, tizenhat pontba 
szedett linkjei a következő információkat tartalmazzák: törté
nelmi áttekintés – ahol megtudhatjuk, hogy 140 éve létezik 

hivatalos statisztika Romániában –, felügyelő tanács, amely a 
konzultáns (felügyelő) szervezet szerepét tölti be, és amelynek 
tagjai a kormány és más kormányzati hivatalok, valamint kuta-
tási intézmények képviselői (az adatok pontosságát ellenőrzi). A 
sorban következő mappára kattintva, amely bemutatás néven 
szerepel, az alábbi lehetséges utakat követhetjük: megtekint-
hető a Román Statisztikai Intézet strukturális felépítése, vala-
mint az ország 2001-es költségvetése. Az utolsó ablakot, amely 
a Politikai és stratégiai adatok 2003 címet viseli, nem aktivál-
ható, annak ellenére, hogy az oldal első sora azt hirdeti, hogy 
ezek az adatok nyilvánosan megtekinthetők. A sorban követke-
ző link a Romániai Statisztikai Évkönyv, amely az 1990-2000 
közötti időszak adatait tartalmazza. Az alcímek önálló linkek 
formájában jelennek meg: Előszó, Földrajz és környezet, Népes-
ség, Munkaerő, Lakossági jövedelmek, Költségek és fogyasztás, 
Szociális védelem, Egészségügy, Oktatás és kutatás, Kultúra és 
sport, Nemzeti számlák, Beruházások, Árak, Eredmények és 
Vállalkozói teljesítmények, Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
Ipar és építészet, Közlekedés, Posta és távközlés, Kereskedelem 
és turizmus és szolgáltatások, Pénzügy, Igazságszolgáltatás és 
törvényszegés, Választási, Területi és Nemzetközi statisztika.

Az ötödik link a Statisztikai mutatókat tartalmazza: a 
makroökonómiai mutatók (GDP, befektetések, ipari terme-
lés, elsődleges energiaforrások, mezőgazdasági össztermelés, 
külkereskedelem, a népesség rendelkezésére bocsátott piaci 
szolgáltatások) alakulását, valamint a főbb társadalmi mutatók 
fejlődését (fogyasztói árindex, jövedelemszint, a munkanélkü-
liek, tanulók és nyugdíjasok száma). A Területi mutatók link 
alatt a főbb gazdasági és társadalmi indikátorok megyére bont-
va jelennek meg. Az eddigiektől eltérően, ezen az oldalon in-
teraktív grafika fogad: Románia térképét láthatjuk, a megyék 
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különböző színekkel vannak bejelölve. A megyékre vonatkozó 
információkat – a terület nagysága, népesség, nemek szerinti 
megoszlás, valamint különböző gazdasági mutatók – a Statisz-
tikai Intézet helyi kirendeltsége szolgáltatja.

A Megjelent kiadványok név alatt szociológia publikációk 
is megtalálhatók: könyvek, folyóiratok, időszakos kiadványok, 
elektronikus publikációk. Ezek közül a legfontosabbak Romá-
nia statisztikai évkönyve, Románia társadalmi és gazdasági 
helyzete, Románia külkereskedelmi évkönyve, Világgazdaság 

számokban. A lényegesebb periodikák a Havi statisztikai köz-
löny, az Árak statisztikai közlönye. Az elektronikus publikáci-
ók között olvashatjuk Románia statisztikai évkönyvét, a CAEN 
és CPSA lista. Lehetőség van a továbbiakban on-line statiszti-
kai szolgáltatások igénybe vételére. A kiadványokért térítési dí-
jat számolnak.

Külön helyet kapnak a honlapon a PHARE programok be-
mutatása. 




