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Leonida ColescuCu ocazia celebrării la 
1 decembrie 2018 a 
100 de ani de istorie 
modernă a României, 
Institutul Național de 
Statistică și-a propus ca 
până la ziua centenară 
a Marii Uniri să realizeze 
periodic un newsletter 
special dedicat câte 
unui mare statistician 
român, care, prin aportul 
său la teoria și practica 
statistică, a avut o 
contribuție importantă 
la dezvoltarea statisticii 
românești. 
Aparițiile vor fi  anunțate 
din timp pe pagina de 
facebook și vor putea 
fi  consultate pe site-ul 
Institutului Național de 
Statistică (www.insse.
ro) și al Suplimentului 
Revistei Române de 
Statistică (www.
revistadestatistica.ro/
supliment).
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specialInfo INS

Leonida Colescu s-a născut la 
11 ianuarie 1872 în București. A 
absolvit liceul Sf. Sava în 1888, 
apoi și-a luat licența în drept 
în 1892 la Universitatea din 
București. A continuat studiile la 
Paris, München și Bruxelles, unde 
a obținut în 1897 doctoratul în 
științe economice și fi nanciare.
La vârsta de 27 de ani a obținut 
funcția de director general al 
Serviciului Statisticii Generale a 

Statului, pe care a îndeplinit-o 
timp de 23 de ani (până în 
1922), fi ind cel mai longeviv 
conducător al statisticii ofi ciale 
din România. A fost președinte al 
Consiliului Superior al Statisticii 
și administrator al Institutului 
Economic Român începând 
din anul 1923. În calitate de 
profesor, a predat demografi a la 
Școala de Statistică, înfi ințată în 
1930.

1872-19401872-1940
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Leonida Colescu - activitatea statistică
În ceea ce privește activitatea 
statistică practică, Leonida 
Colescu a organizat și condus 
câteva acțiuni de mare amploare 
și de o importanță economică 
și socială deosebită, printre 
care se numără recensămintele 
populației din 1899 și 1912, an-
cheta industrială din 1901-1902, 
mai multe anchete agricole și un 
recensământ al animalelor do-
mestice. De asemenea  a contri-
buit și la prelucrarea materiale-
lor reformei agrare din 1864. 

A editat Buletinul Statistic al 
României în perioada 1899-1922 
și a înfi ințat Biblioteca Econo-
mică Română în 1910. În ca-
litate de membru al Institutu-
lui Internațional de Statistică, 
Leonida Colescu a participat la 
sesiunile acestuia organizate la 
Berlin (1903), Paris (1911), 
Haga (1911) și Viena (1914), ca 
director al Direcției Generale de 
Statistică din România, prezen-
tând o serie de comunicări ști-
ințifi ce bine documentate ca de 

exemplu Populațiunea României 
în ultimii 25 ani (1903), Statisti-
ca animalelor domestice (1903), 
Cultura cerealelor în principale-
le țări ale lumii (1905), Raport 
asupra organizării și rezultate-
le recensământului general din 
România din 1913 (1914).

A publicat articole și studii sta-
tistice, demografi ce și econo-
mice în ziare și reviste. Studiile 
sale se ocupă de rezultatele unor 
recensăminte statistice, anali-
zează în spirit critic activitatea 
economică și socială desfășurată 
în anumite perioade la nivel na-
țional ori pe sectoare, exprimă 
opinii cu privire la politicile pro-
movate de autoritățile publice 
sau pe teme de specialitate.

***

Printre lucrările referitoare la eco-
nomia românească, un loc apar-
te îl ocupă studiul intitulat Pro-
gresele economice ale României. 
Deși lucrarea are caracter
omagial, fi ind consacrată 
realizărilor obținute de poporul 
român în timpul domniei Re-
gelui Carol I în perioada 1866-
1906, totuși ea are meritul de 
a evidenția nu numai realizările 

continuare în pagina 2
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 Necesitatea unui anuar 
statistic al României (1899)

 La loi rurale de 1864 et 
la statistique des paysans 
devenus propriétaires (1900)

 Drepturile la pensiune ale 
Funcționarilor Statului din 
România (1901)

 Population de la Roumanie 
(1903)

 Ancheta industrială a 
României, în 2 volume (1904)

 Progresele economice 
ale României, îndeplinite 
sub domnia Majestății Sale 
Regelui Carol I, 1866-1906 
(1907)

 Recensement général de la 
population en Roumanie (1913)

 Știutorii de carte din 
România în 1912; Statistica 
clădirilor și a locuințelor din 
România (1920)

 Le commerce extérieur de 
la Roumanie avant et après la 
guerre mondiale (1926)

 Statistica electorală. 
Alegerile generale pentru 
corpurile legiuitoare în 1907 și 
1911 (1913)

 Dicționarul statistic al 
României, în 2 volume (1914)

 Impozitul pe veniturile 
proprietăților clădite (1927)

STUDII PUBLICATE DE 
LEONIDA COLESCU

obținute în principalele ramuri 
ale economiei naționale, dar și 
factorii care au contribuit la pro-
gresul sau la declinul înregistrat 
într-o etapă sau alta. În această 
lucrare, Leonida Colescu face 
o analiză a evoluției fi nanțelor 
publice ale României în perioada 
1866-1906. Pe baza unui bogat 
material statistic, autorul emite 
judecăți de valoare cu privire 
la politica fi nanciară promovată 
de autoritățile publice, insistă 
asupra creșterii veniturilor pub-
lice într-un ritm mai rapid decât 
al cheltuielilor, evidențiază 
mutațiile survenite în struc-
tura veniturilor și a cheltuieli-
lor buge tare, pune în lumină 
condițiile în care au fost contrac-
tate împrumuturile de stat pre-
cum și povara pe care acestea 
au generat-o.
Fiind orientat eco nomic și demo-
grafi c prin pregătirea sa univer-
sitară, doctor în științe economi-
ce și fi nanciare la Uni versitatea 
din München, Germania, Leonida
Colescu s-a remarcat printr-o 
clarviziune de excepție în inter-
pretarea și afi rmarea statisticii 
în calitatea sa de director gene-
ral și promotor al instituției ofi -
ciale de statistică pe o perioadă 
de peste un sfert de veac (între 

Cele mai importante studii publicate în edituri sau în 
diverse periodice au fost: 

urmare din pagina 2
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Aprecieri asupra activităţii lui Leonida Colescu
Acad. Iulian Văcărel

În viziunea acad. Iulian 
Văcărel, Leonida Colescu 
„ale cărui lucrări reprezintă și 
astăzi un real interes pentru 
teoreticienii și practicienii din 
domeniile statisticii,  demografi ei, 
economiei și fi nanțelor, cât și 
pentru cercetătorii care se ocupă 
de istoria economică și istoria 
gândirii economice din țara 
noastră” era apreciat astfel: cu 
„o temeinică pregătire dobândită 
în țară și străinătate, cu un 

remarcabil spirit organizatoric 
și cu o deosebită putere de 
muncă, a îndeplinit funcții 
de mare responsabilitate în 
activitatea economică practică, 
a elaborat studii valoroase și 
s-a evidențiat ca profesor de 
demografi e.” (Văcărel, Iulian, 
Leonida Colescu: Viața și opera, 
în Studii de istorie economică și 
istoria gândirii economice, vol. 
VI, Editura Academiei Române, 
București 2004)

Dr. Sabin Manuilă, apreciind 
valoarea deosebită a lui Leonida 
Colescu considera recensământul 
din anul 1899: „eminenta lucrare 
a marelui statistician Leonida 
Colescu, care prin personalitatea, 
prin știința și prin activitatea 
sa a fost timp îndelungat fi gura 
reprezentativă a statisticii 
românești din prima parte a 
secolului nostru” (Dr. Sabin 
Manuilă, Prefață Recensământul 
populației din decembrie 1899)

Dr. Sabin Manuilă

1899 și 1922) și apoi ca preșe-
dinte al Consiliului de Statistică.
Este important de menționat 
faptul că Leonida Colescu a fost 
considerat  un deschizător de 
drumuri prin cercetarea unor 
sectoare neinvestigate, iar prin 
puterea de muncă și inspirația 
creatoare și-a adus o contribuție 
fundamentală la realizarea unor 
noi cercetări statistice. 
Dr. Leonida Colescu a avut o 
contribuție inestimabilă la dez-
voltarea statisticii românești ți-
nând cont de valoarea deosebi-
tă a aportului său la realizarea 
recensămintelor generale ale 
populației din anii 1899 și 1912, 
precum și la dezvoltarea statisti-
cii demografi ce, fi ind considerat, 
împreună cu Dionisie Pop Marțian
„ctitori ai statisticii moderne ro-
mânești.”
Este cunoscut faptul că Leonida 
Colescu a pus bazele recensă-
mintelor moderne de populație 
în țara noastră, atât prin dez-
voltarea programului observării, 
cât și prin modul de organizare, 
de înregistrare și de prelucrare a 
datelor recensământului.
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