
Felicitări din partea Eurostat cu ocazia Zilei Statisticii – 20 octombrie 2016 

Oficiul de Statistică al Uniunii Europene Eurostat are marea plăcere de a Vă 
felicita cu ocazia Zilei Statisticii 2016, care este sărbătorită în aceeași zi cu prima 
sărbătoare a Zilei Statisticii Europene. Cu părere de rău, nu avem posibilitate să 
fim astăzi alături de Dvs., dar sperăm că prin acest mesaj ne alăturăm Dvs. și 
putem transmite unele mesaje de susținere din partea Eurostat, împreună cu 
motto-ul zilei "Statistici mai bune pentru o viață mai bună".  

Eurostat se mândrește cu activitatea de cooperare și susținere pentru dezvoltarea 
sistemelor statistice în țările din afara Uniunii Europene. Fiecare țară și fiecare 
regiune sunt unice, desigur, dar pentru multe dintre ele, țările membre ale 
Parteneriatului Estic și în special pentru Moldova, există un număr de obiective 
generale de dezvoltare a unui sistem statistic puternic, care se aplică tuturor 
sistemelor statistice din lume. 

Trei cuvinte, fiecare dintre ele încep cu litera „I”: Independență, Importanță și 
Inovație, descriu aceste obiective generale. 

 Independența este o precondiție necesară pentru încredere în rezultatele 
statistice, în obiectivitatea și corectitudinea acestora, dar și accesibilitatea 
lor pentru fiecare cetățean, fiecare factor de decizie, fiecare agent 
economic. Există un șir de pași care trebuie întreprinși de către oficiile de 
statistică pentru a-și asigura independența și imparțialitatea. Un exemplu, 
ar fi definirea – în legea statistică – a regulilor de numire a șefului oficiului 
de statistică doar în baza experienței profesionale și a regulilor de demitere 
ce țin de incompatibilitatea cu aceasta. Alte exemple includ poziționarea 
oficiului de statistică în structurile guvernamentale în așa fel, ca să permită 
șefului de statistică să aibă UNICA responsabilitate pentru a lua decizia 
asupra metodelor statistice, dar, de asemenea și pentru stabilirea datelor 
exacte și precise de publicare a indicatorilor statistici majori (de exemplu, 
inflația, PIB-ul, rata șomajului). 

 Importanța înseamnă relevanță și resurse suficiente. Statistica trebuie să 
fie relevantă pentru politici dar nu condusă de politic. Totuși, prezentarea 
dovezilor pentru factorii de decizie este posibilă doar atunci când există 
resurse adecvate, în special, resurse umane. Importanța înseamnă de 
asemenea puteri și poziție administrativă suficientă. Doar un oficiu de 
statistică național puternic poate, de fapt, să asigure coordonarea 
producătorilor de date din alte autorități publice.  



 Inovația este absolut necesară în era digitalizării. Doar dacă statisticienii 
folosesc absolut fiecare posibilitate de modernizare a proceselor, de 
integrare a tuturor surselor de date accesibile și de cooperare cu mediul 
academic ei vor supraviețui în acest mediu din ce în ce mai competitiv. 

În final, aș dori să menționez beneficiile consolidării calității și a cadrului de 
asigurare a calității în instituția Dvs. Noi am dezvoltat un șir de astfel de 
instrumente, metodologii și abordări în Europa, pe care suntem dornici să le 
împărtășim cu Dvs. și care vă vor fi de folos atunci când  elaborați setul de 
coordonare a calității. Calitatea este o călătorie – nu o destinație.   

Înainte de a încheia – vreau să menționez doar câteva cuvinte despre Agenda 
2030. Acest exercițiu global pune accent pe rolul statisticii în transformarea 
societăților. Dezvoltarea statisticii și societăților este un proces cu o dinamică de 
interacțiune în ambele direcții. Niciun indicator separat nu este perfect, dar mai 
mulți împreună au posibilitatea de a conferi rigoare și soliditate implementării 
obiectivelor globale și naționale. Mai mult ca atât, această provocare pentru 
comunitatea statistică este o oportunitate pentru toți statisticienii din lume să-și 
demonstreze relevanța și inovativitatea dar și șansa de a demonstra cum putem 
face față provocărilor, cum să prezentăm factorilor de decizie tot de ceea ce este 
nevoie. 

În final, aș dori să vă asigur că Eurostat își confirmă susținerea continuă în lucrul 
Dvs. important și Vă urăm o sărbătoare cât mai frumoasă în această zi! 
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