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Prezentarea succintă a instituţiei
Direcţia Judeţeană de Statistică BIHOR (DJS Bihor), instituţie publică cu personalitate
juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică
(INS), organizează și întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.
DJS Bihor are ca obiect de activitate:
 culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor
statistice și constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic,
financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice și sociale,
informării opiniei publice;
 asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici și sociali,
serviciile publice, organismele guvernamentale și nonguvernamentale, care se
găsesc sau își desfășoară activitatea pe raza judeţului;
 realizarea lucrărilor din programele anuale și infraanuale stabilite de INS,
publicarea și diseminarea datelor statistice.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, DJS Bihor are dreptul să solicite și să obţină gratuit date și
informaţii statistice de la toate persoanele fizice și juridice care se află, deţin capital sub
orice formă sau desfășoară o activitate de orice fel pe teritoriul României, iar în caz de
refuz poate să constate contravenţii și să aplice amenzi în baza art. 46 alin. (2) din Legea
nr.226/2009 privind organizarea și funcţionarea statisticii oficiale, cu modificările și
completările ulterioare.
De asemenea, DJS Bihor poate să efectueze, cu personalul propriu și/sau cu agenţii
statistici în calitate de colaboratori sau prin contractarea de servicii specializate, cercetări
statistice prin culegerea directă a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale;
în categoria agenţilor statistici intră anchetatorii precum și gospodăriile populaţiei în cazul
în care acestea constituie unităţi de observare statistică.

Acţiuni de importanţă naţională
RPL – Recensământul Populaţiei și Locuinţelor
RGA – Recensământul General Agricol
Evenimente electorale:






Alegeri Locale
Alegeri Parlamentare
Alegeri Prezidenţiale
Alegeri Europarlamentare
Referendumuri

Activităţile curente ale DJS Bihor
Activitatea de culegere, prelucrare şi validare a datelor
 Statistica populaţiei şi demografiei
 Statistica forţei de muncă
 Statistica nivelului de trai
 Statistica sănătăţii
 Statistica culturii
 Statistica educaţiei
 Statistica agriculturii
 Statistica silviculturii şi mediului
 Statistica energiei, gaze şi apă
 Statistica construcţiilor şi investiţiilor
 Statistica întreprinderilor
 Statistica comerţului interior
 Statistica comerţului internaţional
 Statistica serviciilor
 Statistica preţurilor
 Statistica cercetării ştiinţifice şi inovării
 Statistici regionale
 Rapoarte privind calitatea sistemului statistic
Activitatea de standardizare, baze de date
Activitatea analize, studii, publicaţii
Activitatea de diseminare a datelor statistice

Producţia statistică
Planul Statistic Național Anual (PSNA) propus de INS și aprobat prin Hotărâre de Guvern
cuprinde cercetări statistice din următoarele domenii:
 Statistica economică
 Statistica socială
 Statistica prețurilor
 Conturi naționale
 Statistici regionale
 Calitatea sistemului statistic
 Baze de date
 Sistem statistic regional

Colectarea, prelucrarea și diseminarea
statistice prin metode electronice

informaţiei

eSOP (e-SurveyOnlinePortal)
Portal web de preluare online a datelor
statistice
https://esop.insse.ro/esop-web/
eDemos
Sistem informaţional statistic în profil
teritorial
http://edemos.insse.ro/portal
INTRASTAT
Portal de colectare a datelor de comerţ
intracomunitar

www.intrastat.ro

TEMPO-Online - serii de timp
http://statistici.insse.ro/shop/
IPC (Indicele preţurilor de consum inflaţia)
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca1&lang=ro
Publicaţii statistice periodice și comunicate de presă

Publicaţiile realizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor pot fi găsite pe site-ul
instituţiei la adresa www.bihor.insse.ro, secţiunea Publicaţii statistice.
Comunicatele de presă lunare ale DJS Bihor se gasesc de asemenea pe pagina principală
a instituției și se refera la:


Populația și fenomenele demografice



Efectivul de salariați, câștig salarial, număr șomeri, rată șomaj



Comerț internațional cu bunuri

Datele statistice cele mai solicitate sunt din următoarele domenii:








Populaţie
Demografie
demografia întreprinderilor
Câștig salarial
Inflaţie
Turism
Recensământului Populaţiei și Locuinţelor

Încadrarea corectă a activităţii unei unităţi economice în nomenclatorul CAEN Rev.2 și
clarificări cu privire la aceste aspecte, este și ea o solicitare des întâlnită în rândul
agenţilor economici.

Mulţumim instituţiilor publice abilitate, agenţilor economici, persoanelor fizice precum și
tuturor furnizorilor noștri de informaţii, pentru efortul depus în transmiterea informaţiilor
primare care sunt vitale pentru desfășurarea activității curente a DJS Bihor.

