
 
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE STATISTICII OFICIALE 

 
 
Comisia Economică pentru Europa,  

 Avînd în vedere că informaţiile statistice oficiale reprezintă baza esenţială 
pentru dezvoltarea în domeniile: economic, demografic, social şi al mediului 
înconjurător şi pentru cunoaşterea reciprocă şi schimburile comerciale între 
statele şi popoarele din regiune, 

 Avînd în vedere că încrederea publicului în informaţiile statistice oficiale 
depinde în mare măsură de respectarea valorilor şi principiilor fundamentale 
ce reprezintă baza oricărei societăţi democratice care încearcă să se înţeleagă 
pe ea însăşi şi să respecte drepturile membrilor săi, 

 Avînd în vedere că în ceea ce priveşte  calitatea statisticilor oficiale, şi deci 
calitatea informaţiilor puse la dispoziţia Guvernului, economiei şi publicului 
depind în mare măsură de cooperarea cetăţenilor, întreprinderilor şi altor 
respondenţi în furnizarea datelor adecvate necesare calculelor statistice, 

 Reamintind prevederile şi standardele generale adoptate în acest scop de 
Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, Convenţia Consiliului 
Europei din 28 ianuarie 1991 referitoare la protecţia persoanelor în legătură cu 
prelucrarea automată a datelor personale, Documentul Final al Conferinţei de 
la Helsinki privind Securitatea şi Cooperarea în Europa, Declaraţia Finală a 
Conferinţei de la Bonn  privind Cooperarea Economică în Europa şi Carta de 
la Paris privind o Nouă Europă, 

 Reamintind eforturile organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care 
activează în domeniul statisticii de a stabili standarde şi concepte care să 
permită comparări între ţări, 

 Reamintind totodată Declaraţia Institutului Internaţional de Statistică 
referitoare la Etica profesională, 

 Luînd la cunoştinţă concesul la care s-a ajuns în cadrul Conferinţei 
Statisticienilor Europeni cu privire la necesitatea de a defini principiile care 
guvernează activităţile agenţiilor oficiale de statistică din regiune şi din Statele 
Membre, 

 
Adoptă prezenta rezoluţie: 



 

Principiul 1. Statisticile oficiale oferă un element indispensabil pentru sistemul 
informaţional al unei societăţi democratice, furnizînd  guvernului, economiei şi 
publicului date referitoare la situaţia economică, demografică, socială şi a mediului 
înconjurător. În acest scop, statisticile oficiale care satisfac testul utilităţii publice 
vor fi calculate şi puse la dispoziţie, în condiţii de imparţialitate, de către agenţiile 
oficiale de statistică, pentru a onora dreptul cetăţenilor de a avea acces la 
informaţiile publice. 

Principiul 2. Pentru a păstra încrederea în statisticele oficiale, agenţiile de statistică 
trebuie să hotărască, în baza considerentelor strict profesionale, inclusiv a 
principiilor ştiinţifice şi a eticii profesionale, asupra metodelor şi procedurilor de 
colectare, prelucrare, stocare şi prezentare a datelor statistice. 

Principiul 3. Pentru facilitarea unei interpretări corecte a datelor, agenţiile de 
statistică trebuie să prezintă informaţii, în conformitate cu standardele ştiinţifice, cu 
privire la sursele, metodele şi procedurile statistice. 

Principiul 4.  Agenţiile de statistică sunt îndreptăţite să comenteze interpretările şi 
întrebuinţările eronate ale statisticelor. 

Principiul 5.  Datele necesare în scopuri statistice pot fi preluate din toate tipurile 
de surse, fie din anchete statistice, fie din evidenţe administrative. Agenţiile de 
statistică trebuie să opteze asupra surselor având în vedere calitatea, termenele, 
costurile şi sarcina de răspuns a respondenţilor.  

Principiul 6.  Datele individuale colectate de agenţiile de statistică în vederea 
elaborării statisticilor, indiferent dacă se referă la persoane fizice sau juridice, vor fi 
strict confidenţiale şi se vor utiliza exclusiv în scopuri statistice.  

Principiul 7.  Legile, regulamentele şi măsurile care guvernează sistemele statistice 
trebuie aduse la cunoştinţa publicului. 

Principiul 8.  Coordonarea între agenţiile de statistică dintr-o ţară este esenţială 
pentru asigurarea consecvenţei şi eficienţei sistemului statistic. 

Principiul 9. Utilizarea de către agenţiile de statistică din fiecare ţară a conceptelor, 
clasificărilor şi metodelor internaţionale promovează consecvenţa şi eficienţa 
sistemelor statistice la toate nivelurile oficiale. 

Principiul 10. Cooperarea bilaterală şi multilaterală în domeniul statisticii 
contribuie la îmbunătăţirea sistemelor statisticilor oficiale în toate ţările. 

 
 
 


