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În mesajul său din 20 octombrie 2015, Secretarul 
General al ONU, Ban Ki-Moon, a menţionat că datele și 
statisticile de bună calitate sunt indispensabile pentru 
luarea unor decizii informate de către toţi constituenţii 
unei societăţi. Odată cu asumarea de către ţări şi 
organizaţiile de dezvoltare a angajamentului de 
a implementa ambiţioasa Agendă 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă, statisticile și indicatorii fi abili și 
oportuni sunt elemente esenţiale ale dezvoltării. În 
acest context, Ziua Mondială a Statisticii a fost marcată 
pe 20 octombrie 2015 cu genericul „Statistici mai bune 
pentru o viaţă mai bună”. 

Ţările au nevoie de statistici pentru a înţelege necesităţile 
oamenilor, în special ale celor săraci și vulnerabili, pentru 
a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie, pentru 
a oferi locuri de muncă decentă tuturor celor apţi de 
muncă, pentru a diminua inegalităţile și a monitoriza 
efectele generale ale schimbărilor climatice.

 În contextul actual al Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă, este nevoie de o „revoluţie” a datelor prin 
fortifi carea capacităţilor statistice naţionale, dar și prin 
valorifi carea potenţialul noilor tehnologii și abordări 
inovaţionale, cu suportul și expertiza mediului academic, 
sectorului privat și societăţii civile. Sunt necesare date care, 
pe lângă faptul că refl ectă realitatea în toată multitudinea 
faţetelor sale, mai au şi proprietatea de a anticipa atât 
schimbările, cât şi provocările ulterioare.

 „Pentru implementarea noii agende de dezvoltare durabilă 
avem nevoie de instituţii responsabile, capacităţi naţionale 
puternice, voinţă politică și resurse fi nanciare. Ţările au nevoie de 
date dezagregate calitative pentru a putea soluţiona probleme de 
inegalitate și pentru a asigura accesul fi ecărei persoane – femeie 
sau bărbat, fată sau băiat – la oportunităţi egale, și pentru a utiliza 
abilităţile sale întru dezvoltarea ţărilor în care locuiesc. Utilizarea 
corectă a acestor date este şi mai importantă atunci când vine 
vorba de monitorizarea adecvată a realizării priorităţilor stabilite de 
către state”, susţine Dafi na Gercheva, Coordonatoare Rezidentă a 
ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD în Moldova.

Misiunea statisticienilor nu se limitează doar la colectarea și 
procesarea de date, ci include şi cunoaşterea nevoilor diverselor 
grupuri de utilizatori, îmbunătăţirea diseminării, creșterea gradului 
de conștientizare a valorii datelor statistice și încurajarea activă 
a utilizării corecte a acestora. 

Astfel, Guvernul Republicii Moldova a fost susţinut de PNUD și UN 
Women în Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea sistemului 
statistic naţional”, în desfășurarea pe parcursul lunilor octombrie și 
noiembrie 2015 a unei serii de activităţi 
cu motto-ul Zilei Mondiale a Statisticii 
2015: „Statistici mai bune pentru o viaţă 
mai bună”. 

Astfel, statisticienii din Biroul Naţional 
de Statistică au desfășurat instruiri 
pentru reprezentanţii organizaţiilor 
societăţii civile, colaboratorii din 
unităţile gender ale ministerelor de 
resort, dar și funcţionarii din cadrul 
Secretariatului Parlamentului. Instruirile 
s-au axat atât pe noţiunile de bază 
privind principalii indicatori statistici 
sensibili la dimensiunea de gen, precum 

şi pe aspectul practic privind accesarea, analiza, 
interpretarea şi utilizarea acestor indicatori 
în activitatea de promovare a egalităţii de 
gen, procesul de elaborare și monitorizare a 
politicilor și în activitatea legislativă. Fiecare 
om din societatea modernă (era informaţiilor), 
nemaivorbind de specialiștii din autorităţi 
și instituţii care se confruntă cu o intensă 

circulaţie a cadrelor, au nevoie de cunoștinţe de bază pentru 
a înţelege și abilităţi practice pentru a utiliza. 

Experţi internaţionali și naţionali în statistică au discutat cu jurnaliștii 
din ţară, în cadrul unei mese rotunde, despre modalităţile prin 
care jurnaliștii pot căuta, găsi și utiliza în activitatea lor datele 
statistice sensibile la dimensiunea de gen pentru a descrie situaţia 
comparativă a femeilor și bărbaţilor fără a promova anumite 
stereotipuri sau prejudecăţi în societate.

De asemenea, statisticienii moldoveni au împărtășit cu alţi 40 
de colegi din ţările Europei de Est și Asiei Centrale experienţa în 
planifi care și desfășurarea sesiunilor de formare în domeniul statistic 
pentru specialiști din diferite sectoare și profesii în cadrul unui atelier 
regional organizat cu suportul UNECE.

Pe27 noiembrie 2015, Biroul Naţional de Statistică a prezentat 
publicului larg proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului 
statistic naţional (SSN) 2016-2020, elaborate cu suportul agenţiilor 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Implementarea acţiunilor Strategiei 
va consolida poziţia statisticii în 
societatea moldovenească, va diminua 
sau elimina semnifi cativ defi cienţele 
actuale ale SSN şi va fortifi ca, de 
asemenea, capacităţile sistemului 
statistic de a face faţă solicitărilor 
crescânde de date statistice la nivel 
naţional şi international, inclusiv 
sarcinii care revine statisticii naţionale 
în procesul de monitorizare și evaluare 
a realizării Agendei de Dezvoltare 
Durabilă 2030.Tineri jurnaliști în discuţii cu statisticieni privind utilizarea 

de date, 6 noiembrie 2015.
Tineri jurnaliști în discuţii cu statisticieni privind utilizarea 

Reprezentanţi ai unităţilor gender din ministere exersează accesarea statisticilor 
pentru a le utiliza la formularea de politici, 22-23 octombrie, 2015.
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