
LISTA PUBLICAȚIILOR PERIODICE  

 de la Institutul Național de Statistica București, care pot fi accesate in mod 

gratuit  

 

NR. 

CRT. 
TITLUL PUBLICAȚIEI                                ADRESA SITE-ULUI INS 

1.  Accesul populației la tehnologia informației și comunicațiilor 2017 www.insse.ro 

2.  Acțiunile turistice organizate de agențiile de turism  www.insse.ro 
3.  Activitatea de cercetare dezvoltare  www.insse.ro 
4.  Activitățile privind utilitatea publică de interes local  www.insse.ro 
5.  Anuarul statistic al României-Serii de Timp www.insse.ro 
6.  Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2019 www.insse.ro 
7.  Bilanțuri alimentare 2018 www.insse.ro 
8.  Buletin statistic de prețuri  www.insse.ro 
9.  Călătoriile internaționale înregistrate la frontierele României(ro)   www.insse.ro 
10.  Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2019 www.insse.ro 
11.  Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2018 www.insse.ro 
12.  Cererea turistica a rezidenților din România (ro) www.insse.ro 
13.  Cheltuelile turistice ale nerezidenților (ro) www.insse.ro 
14.  Condițiile de viață ale populației din România, în anul 2018 www.insse.ro 
15.  Contul satelit de turism  www.insse.ro 
16.  Conturi Naționale Regionale 2015-2016 www.insse.ro 
17.  Coordonate ale nivelului de trai în Romania. Veniturile și consumul 

populației în anul 2018 

www.insse.ro 

18.  Dimensiuni ale incluziunii sociale în Romania www.insse.ro 
19.  Efectivele de animale și producția animală 2018 www.insse.ro 
20.  Fondul de locuințe  www.insse.ro 
21.  Forța de muncă în România: Ocupare și șomaj în anul 2018 www.insse.ro 
22.  Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

(ro)  

www.insse.ro 

23.  Întreprinderi mici și mijlocii în economia românească  2017 www.insse.ro 
24.  Numărul de pensionari și pensia medie lunară în anul 2018 www.insse.ro 
25.  Populația României după domiciliu la 1 ianuarie www.insse.ro 
26.  Producția vegetală la principalele culturi  2016 www.insse.ro 
27.  Proiectarea populației școlare a României la orizontul anului 2060 www.insse.ro 
28.  Revista Română de Statistică www.insse.ro 
29.  Rezultate și performante ale întreprinderilor din comerț și servicii în 

anul  2017 

www.insse.ro 

30.  Rezultate și performante ale întreprinderilor din industrie și construcții 

în anul 2017 

www.insse.ro 

31.  Sistemul educațional în România-Date sintetice  www.insse.ro 
32.  Seria statistica industriei- PRODROM www.insse.ro 
33.  Statistica protecției sociale ESPROS în anul 2017 www.insse.ro 
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