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Excelență, 

Vă scriu pentru a vă atrage atenția despre Ziua Mondială a Statisticii din 20 octombrie 2020, sărbătorită la 

fiecare al 5-lea an, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a ONU 69/282. 

La constituirea acestei zile, Adunarea a invitat toate Statele Membre, sistemul Națiunilor Unite și alte 

organizații internaționale și regionale, precum și societatea civilă, instituțiile de cercetare, mass-media și toți 

producătorii și utilizatorii de statistici oficiale, să își depună contribuția întru evidențierea valorii statisticii 

pentru a face față provocărilor din timpul nostru. 

Datele actuale, fiabile, la timp și de încredere sunt necesare pentru a înțelege lumea în schimbare continuă în 

care trăim. Statisticile sunt esențiale pentru elaborarea politicilor bazate pe dovezi în toate sectoarele și toate 

societățile, indiferent de mediile culturale și istorice sau de nivelul de dezvoltare. Pandemia Coronavirus a 

sporit fără precedent importanța datelor și statisticilor și a demonstrat cum conectarea datelor cu informațiile 

geospațiale ne poate ajuta să urmărim dinamica unei situații globale în schimbare rapidă. 

La începutul acestui an, am lansat Strategia Națiunilor Unite pentru date, întitulată „Date în care putem avea 

încredere”, menită să consolideze capacitatea Organizației de a furniza mai multe date și mai bune pentru a 

face față provocărilor globale. Investiția în date și statistici este singura modalitate prin care vom putea lua 

deciziile necesare de a răspunde și de a ne recupera de la pandemia COVID-19 și pentru a ne duce la 

îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) până în 2030. 

Complementar la  Ziua Mondială a Statisticii, comunitatea statistică globală va organiza un Forum virtual de 

Date al Organizației Națiunilor Unite în perioada 19-21 octombrie 2020 - o oportunitate benefică de a 

recunoaște și sprijini munca asiduă a statisticienilor din întreaga lume pentru a pune la dispoziție date fiabile, 

să adere la Fundamentale Principiile statisticii oficiale și construirea de ecosisteme de date mai puternice și 

mai rezistente. 

Sunt încurajat de eforturile depuse în ultimii ani în multe țări pentru a-și consolida capacitatea statistică, sub 

conducerea oficiilor naționale, inclusiv pentru a monitoriza progresele ODD, pentru a îmbunătăți 

administrarea datelor, pentru a dezvolta noi surse de date și a asigura o populație de înaltă calitate a 

recensămintelor populației și locuințelor. 

Sunt, de asemenea, mândru de succesul rezoluției Zilei Mondiale a Statisticii din 2015, care a inclus activități 

organizate în peste 110 țări, de cel puțin 20 de entități internaționale și regionale. 

Pentru ca Ziua Mondială a Statisticii 2020 să posede un succes similar, invit Guvernul dumneavoastră, în 

calitate de producător principal, utilizator și beneficiar al statisticilor oficiale, să Vă acorde sprijinul deplin 

pentru eforturile din acest an. 

https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html#author


Direcția de Statistică a Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale va menține pagina web pentru a 

împărtăși informațiile despre modul în care Ziua Mondială a Statisticii din acest an va fi sărbătorită în 

întreaga lume (https://worldstatisticsday.org ). 

Încurajez Guvernul dvs. să ne informeze despre planurile dvs., astfel încât informațiile dvs. să poată fi 

vizibile pentru comunitatea globală. 

Pe măsură ce Organizația Națiunilor Unite își marchează cea de-a 75-a aniversare, precum și având în vedere 

că întreaga lume utilizează date pentru a face față unei provocări comune, să folosim Ziua Mondială a 

Statisticii pentru a marca rolul statisticilor în promovarea dezvoltării durabile pentru toți. 

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările celei mai înalte considerațiuni. 

António Guterres 

https://worldstatisticsday.org/

