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CUVINTE CHEIE 

Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date si informații statistice, standarde de calitate 

a produselor statistice, , FORPRO, Codul de bune practici al statisticilor europene, Raportarea 

calității datelor, Indicele satisfacției utilizatorilor de date și informații statistice oficiale, 

Arhitectura Cloud Computing 

 

REZUMAT 

Din teoria și practica națională și internațională studiată s-a observat că satisfacția 

utilizatorilor de date și informații statistice și în general activitatea de diseminare a acestora a 

fost abordată segmentar fără să aibă un caracter integrator, multidimensional. Prin urmare, teza 

de doctorat urmărește următoarele obiective: reflectarea activității de diseminare a datelor și 

informațiilor statistice către utilizatori în Codul de bune practici ale statisticilor europene și 

corespondența acestuia, cu standarde de reglementare internațională și implicit sistemul de 

indicatori statistici necesar implementării urmat de cunoașterea și prezentarea stadiului actual 

al sistemului de diseminare a dotărilor și informațiilor statistice. Un al treilea obiectiv a fost 

analiza satisfacției utilizatorilor de date și informații statistice. Un accent deosebit a fost pus pe 

modalitățile statistice de implementare a standardelor de calitate (care provoacă satisfacția 

utilizatorilor: relevanța; acuratețea (precizia); oportunitatea și punctualitatea; accesibilitate și 

claritate; comparabilitatea și coerența datelor și informațiilor diseminate). Un al patrulea 

obiectiv l-a reprezentat evaluarea gradului de satisfacție al diverșilor utilizatori pe baza 

sondajelor statistice organizate în România. Concluziile desprinse pot fi utilizate în 

perfecționarea tehnicilor de sondare a opiniilor utilizatorilor. Obiectivul al cincilea a fost 

consacrat elementului final al unei anchete statistice și anume elaborarea și diseminarea 

Raportului de calitate. În acest sens pe exemplul Raportului de calitate pentru Ancheta statistică 

privind formarea profesională continuă în România (FORPRO) s-au prezentat elementele de 

conținut ale acestuia care contribuie la sporirea satisfacției și încrederii utilizatorilor în datele 

și informațiile statistice oficiale.  

Demersul științific, teoretic și practic întreprins mi-au permis să efectuez în capitolul 

șapte o serie de propuneri și să contribui (prin mijloace concrete, ușor de implementat) la 

creșterea satisfacției utilizatorilor. Aceste propuneri și contribuții, sub aspectul utilității 

practicii curente, vizează trei dimensiuni: Identificarea opiniei utilizatorilor și gestionarea 

acestora; Completitudinea, conținutul și calitatea datelor produse și diseminate; Canalele de 

diseminare a datelor și suporturile de informații pentru optimizarea accesului la date și 

informații. 

Dintre propunerile și contribuțiile personale sintetizate se precizează: Sistemul de 

indicatori statistici prin care se monitorizează implementarea standardelor internaționale pentru 

diseminarea datelor și informațiilor statistice; Perfecționarea organizării sondajelor statistice 

(tipologia utilizatorilor, reprezentativitatea eșantionului, structurarea chestionarului etc.) 

pentru colectarea opiniilor utilizatorilor de date; Perfecționarea conceperii, redactării și 

difuzării publicațiilor statistice oficiale; Atractivitatea conferințelor de presă (mijloc 

complementar de informare și instruire a utilizatorilor); Reacții profesionale și oportune la 

interpretările eronate a datelor și informațiilor statistice; Elaborarea și susținerea Barometrului 

statistic; Arhitectura Cloud Computing necesară optimizării accesului la date și informații 

statistice; Call center-ul ca mijloc eficient de consiliere a utilizatorilor de date și informații 

statistice; Elaborarea și diseminarea indicatorului compus, indicelui satisfacției utilizatorilor 

de date și informații statistice oficiale. 


