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1 | Date operative cuprinzătoare 

Introducere
Statisticianul Național s-a angajat să îmbunătățească 
incluziunea datelor în întregul sistemul statistic al Regatului 
Unit, urmând o abordare largă a sistemului de identificarea 
și colaborare cu inițiative, astfel încât fiecare contează și se 
numără în datele și probele Regatului Unit. Aceasta include 
activități pentru a crește încrederea celor care participă 
la furnizarea de date, lucrări de metodologie, pentru a 
îmbunătăți incluziunea și măsurarea conceptuală a gupurilor 
de populație sub-reprezentată, precum și îmbunătățirea 
accesibilității datelor și analizei.
La sfârșitul lunii septembrie 2021, s-a publicat raportul și recomandările privind 
Datele operative cuprinzătoare (DOC). Raportul a făcut 46 de recomandări 
categorizate sub 8 Principii de incluziune de datelor. Pe lângă acestea, 
Statisticianul național a publicat răspunsul lui, inclusiv un program de lucru 
la nivel înalt pentru activitățile inițiale derulate de Guvernul Regatului Unit și 
Administrațiile Autonome care să răspundă la recomandări.   

Biroul de Statistică Națională (BSN) a condus Planul de Implementare a Datelor 
Operative Cuprinzătoare de mai jos, care prezintă un rezumant al inițiativelor 
curente și planificate cunoscute în întregul sistem statistic al Regatului Unit. Acest 
Plan prezintă primul pas în alăturarea lucrărilor desfășurate de analiști în guverne 
în tot Regat Unit, și cu inițiativele care au loc în afara guvernului. Reprezintă un 
program de lucru continuu pentru schimbarea radicală necesară în infrastructura 
datelor Regatului Unit. Este important de recunoscut faptul că organizațiile 
ar putea fi în etape diferite pe drumul către o mai mare incluziune. Unele 
inițiative reprezintă primi pași importanți, deși poate nu ar aborda în totalitate 
recomandările DOC încă, în timp ce altele ar putea fi văzute ca și semnale ale unei 
practici promițătoare. 

În vederea dezvoltării acestui Plan de Implementare, BNS a venit în întâmpinare 
în mai multe moduri pentru a centraliza conținutul. BNS a contactat inclusiv 
departamentele guvernamentale ale Regatului Unit și Administrațiile Autonome, 
și mai larg, producătorii de sisteme de date și utilizatori din Regatul Unit, invitând 
organizațiie societăților civile, instituțiile academice și finanțatorii de studii de 
cercetare să precizeze cum vor răspunde la recomandările DOC.  Pentru concizie, 
am inclus inițiative în baza Principiului datelor cuprinzătoare la care credem că se 
aplică cel mai bine, deși ar putea fi relevante mai multor principii diferite. 

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/publication/inclusive-data-taskforce-recommendations-report-leaving-no-one-behind-how-can-we-be-more-inclusive-in-our-data/pages/7/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/publication/response-by-the-national-statistician-to-the-inclusive-data-taskforce-idtf-report-and-recommendations/
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BNS, Cabinetul Centrului pentru Egalitate și Administrațiile Autonome ale Țării 
Galilor, Scoției și Irlandei de Nord vor juca un rol colaborativ important în a 
apropia oamenii din toate sectoarele și disciplinele, pentru a construi colaborări 
și de a pune laolaltă planuri, de a produce schimbări sistemice către o mai mare 
incluziune a datelor și probelor Regatului Unit. De acum înainte, vom face tot 
posibilul să utilizăm implicit o abordare la nivel de 4 națiuni în tot ceea ce facem 
cu privire la incluziune. 

Pe măsură ce progresăm colectiv, Planul se va dezvolta, iar BNS va căuta 
informații suplimentare și va publica anual versiuni actualizate. Pe lângă 
furnizarea unei baze de monitorizare a progresului, sperăm să publicăm 
informațiile adunate de la foarte mulți actori din cadrul guvernului, societăților 
civile, mediilor academice, care vor ușura munca celor care lucrează la activități 
similare de alăturare adăugând valoare lucrărilor unul altuia.

În prezent, se stabilește un comitet idependent al datelor cuprinzătoare care să 
informeze Statisticianul Național cu privire la îmbunătățirea continuă a incluziunii 
datelor, calitatea și acoperirea lor relativă, și cât de bine se progresează în 
raport cu recomandările DOC. În primăvara anului 2022, în colaborare cu părțile 
interesate cheie, BNS va dezvolta și înființa un mecanism de guvernanță în 
vederea livrării și raportării publice a Planului de implementare DOC.

Cum puteți comenta: Vă rugăm să ne trimiteți toate comentariile sau recenziile 
despre Plan, inclusiv pentru iterații viitoare, la equalities@ons.gov.uk. 

mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=
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Date cuprinzătoare, Principiul 1
Să creăm un mediu de încredere și credibil care permite și 
încurajează pe toată lumea să conteze și să fie numărat în 
datele și probele Regatului Unit.

Abordarea noastră
Vom îmbunătăți interacțiunea cu diverse grupuri de populație și cu acelea care 
sunt, în prezent, sub-reprezentate în diverse moduri. Acest lucru va include și 
interacțiunea, sub noi forme, cu populațiile relevante pentru a înțelege mai bine 
perspectiva lor. 

Autoritatea de Statistică a Regatului Unit va juca un rol central în identificarea și 
promovarea inițiativelor de îmbunătățire a interacțiunii și de creștere a încrederii 
cu participanții la sondaje și studii de cercetare, facilitând distribuirea îndrumării 
și a bunei practici în sistemul statistic al Regatului Unit.

Lucrarea curentă și planificată
Să îmbunătățim încrederea și credibilitatea în furnizarea și uzul de date: 

• BNS dezvoltă un „Contract social” cu participanții la studiile de cercetare în 
privința informațiilor pe care aleg să le împărtășească. Acest contract va 
furniza informații clare despre motivul colectării datelor, confidențialitate 
și aranjamente de securitate, precum și detalii despre cum vor fi folosite și 
diseminate informațiilor lor. Vom lucra cu părțile interesate pentru dezvoltarea 
acestui produs și îl vom testa în rândul grupurilor și populațiilor relevante 
înaintea lansării estimate, respectiv în vara anului 2022. 
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• De la lansarea recomandărilor, Centrul Autorității Statistice pentru Etica Datelor 
Aplicate, a publicat îndrumări pentru analiști privind considerațiile etice în 
vederea garantării incluziunii datelor pentru studii de cercetare și statistici. Acest 
lucru pune accent pe uzul de auto-dezvăluire a caracteristicilor personale și 
include îndrumare specifică cu privire la colectarea datelor de la copii și tineri. 

• Noua strategie de sondaj a BNS descrie o viziune viitoare pentru sondaje și 
are intenția generală de a maximiza abilitatea de a livra statistici utilizatorilor 
de date pentru binele publicului urmând Codului de Practică al Autorității 
de Statistică. Strategia și foaia de parcurs susținătoare vor garanta că 
recomandările DOC sunt încorporate în toate sondajele BNS.

Să extindem interacțiunea cu grupurile de respondenți prospective și să 
creștem încrederea în acestea:

• Ca parte a Strategiei de interacționare cu utilizatorul în scopuri de statistică, 
BNS va înființa un Centru de interacționare pentru a ne asigura că atingem 
cele mai îndepărtate grupuri de utilizatori care să reflecte întreaga populație, 
venind cu recomandări despre cum colectăm, cum analizăm și cum prezentăm 
analize și statistici la BNS și în guvern. Centrul se înființează în 2022.

• Pe baza Recensământului din 2021 privind mobilizarea comunităților din Anglia 
și Țara Galilor, BNS va continua să se întâlnească cu grupurile sub-reprezentate și 
în 2022 și 2023, pentru a ne asigura că nevoile lor sunt reflectate atât în analiza 
și rezultatele Recensământului și în studiilor de cercetare și îm planurile pentru 
recomandările Statisticianului Național cu privire la viitorul recensământului și al 
statisticilor demografice, cât și în statisticile și analizele mai largi. 

• Conform modelului de recensământ privind mobilizarea comunităților, BNS 
va evalua fezabilitatea implicării grupurilor comunitare sub-reprezentate în 
contextul sondajelor voluntare privind gospodăriile în 2022.

• Departamentul pentru Educație va continua să crească încrederea în profesorii 
și leaderii de școli și colegii prin Comisia pentru școli și colegii, inclusiv 
diseminarea rezultatelor în vederea deschiderii unui dialog pe subiecte cheie, 
în timp ce le permite celor pe teren să își exprime opiniile complet anonim. 

• Colegiul Kings College London va continua să folosească Știința Comunitară 
pentru colectarea datelor cu comunitățile, lucrând cu ele pentru a construi 
relații, și implicând participanți în colectarea datelor, stabilind o metodă 
diferită, mai cuprinzătoare și implicată de colectare a datelor.

Să creștem diversitatea în rândul personalului, facilitând încrederea în rândul 
potențialilor participanți:  

• Funcția de analiză a guvernului va lucra în parteneriat cu profesii analitice de-a 
lungul guvernului pentru a-și livra strategia de diversitate și incluziune, cu 
scopul de a crea o comunitate de analiză cu devărat diversă și cuprinzătoare, 
care să reflecte societatea britanică pe care o servim. Prioritățile pentru 2022 
includ lansarea unui program reciproc de mentorat, difuzarea mai departe a 
primului set de unelte de incluziune a funcției noastre și desfășurarea continuă 
a evenimentelor de dezvoltare pentru grupurile sub-reprezentate. 

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/what-we-do/data-ethics/centre-for-applied-data-ethics/guidance-and-support/ethics-guidance-documents/
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/user-engagement-strategy-for-statistics-ensuring-official-statistics-meet-societys-need/
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• În conformitate atât cu strategia pentru oameni a BNS cât și cu noua strategie 
de sondaj, BNS va urmări să se asigure că forța de muncă este complet 
reprezentativă pentru oamenii pe care îi servim. Direcția de Sondaje a BNS se 
angajează în 2022 să exploreze diversitatea și reprezentativitatea forței sale 
de muncă, inclusiv recrutarea intervievatorului de sondaje sociale, în vederea 
dezvoltării recomandărilor care să remedieze toate potențialele bariere, și 
încât să se poată crea o forță de muncă mai diversă, implicată în colectarea de 
date de la public. 

• BNS va face tot posibilul să includă angajament față de incluziunea și 
diversitatea personalului trimis la colectarea datelor în sondajele contractate 
atunci când apar reînnoiri de contracte. 

• Ca parte a recomandărilor din Revizuirea Windrush privind lecțiile învățate 
(Windrush Lessons Learned Review), Ministerul de Interne s-a angajat să își 
actualizeze strategia de diversitate și incluziune și va publica statisticile privind 
diversitatea personalului anual, începând cu sfârșitul lunii martie 2022. 

• Biroul pentru Studenți (BpS) a pus în aplicare obiective privind egalitatea, 
diversitatea și incluziunea, pentru a crea o mai mare diversitate în rândul 
personalului ceea ce a dus la o schimbare radicală a modului în care 
organizațiile lucrează, ajungându-se la rezultate mai bune pentru organizații 
și aceia în numele cărora reglementează. Caracteristicile personalului BpS vor 
fi monitorizate trimestrial cu publicații anuale privind progresul comparativ cu 
obiectivele stabilite.

Să înțelegem mai bine și să îndepărtăm obstacolele în calea participării, 
inclusiv în privința accesibilității:

• BNS întreprinde o revizuire a proceselor operaționale implicate în colectarea de 
date în portofoliul nostru curent de sondaje sociale pentru a stabili obstacolele 
în calea participării, în rândul celor sub-reprezentați în statistici. Acest lucru va 
permite conceperea proceselor operaționale unde obstacolele sunt prevenite, 
îndepărtate sau diminuate. În 2022 se vor identifica obstacole și propune 
soluții la acestea, urmând apoi studii de cercetare pentru a identifica soluțiile 
optime de implementat. 

• BNS își transformă portofoliul de sondaje privind gospodăriile și trece către o 
metodă primă de colectare online, și alte metode (prin telefon și față în față) 
de susținere a colectării de date, acolo unde este cazul. Această lucrare va avea 
la bază studiile de cercetare de câțiva ani, transformând sondajele noastre 
sociale astfel încât acestea să fie digitale în mod implicit. Această abordare 
cu mai multe metode va garanta că acei respondenți care nu pot, sau care 
nu preferă să completeze sondaje online au, de asemenea, oportunitatea să 
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participe, și pentru a îndepărta obstacolele în calea completării cu care se 
confruntă cei care nu vorbesc limba engleză, cei care nu pot lucra digital, și alte 
potențiale obstacole care împiedică completarea. În 2022, vom testa și evalua 
mai departe abordarea noastră cu metode mixte pentru a ne permite să luăm 
decizii cu privire la proiectarea colectării de date din sondaje în viitor. Lucrarea 
specifică include:
• BNS va explora fezabilitatea livrării primului studiu digital multi-modal 

privind infecția cu Covid, prin interviuri telefonice care să susțină 
participanții non-digitali și kit-uri de testare la domiciliu pentru participanții 
nemobili. Acesta va fi livrat în vară 2022.

• Sondajul privind infracționalitatea în Anglia și Țara Galilor va oferi, de 
asemenea, un sondaj  multimodal pentru reducerea obstacolelor în calea 
participării, dacă se aprobă finanțarea. În timp ce lucrarea de dezvoltare a 
acestei proiectări alternative are loc, BNS continuă cu interviurile față în față 
(după caz, în timpul pandemiei de Covid-19), pentru a permite colectarea 
experiențelor personale posibile doar folosind această metodă. Acest lucru 
va permite analiza statisticilor privind infracționalitatea pe identitatea de 
gen în 2023 și analiza infracțiunilor pe bază de ură, în baza unui set de 
date adunate pe o perioadă de 3 ani în 2025. Ne așteptăm ca sondajul 
multimodal transformat să fie livrat în 2024.  

• BNS va evalua răspunsul prin diferite caracteristici pe Sondajul privind uzul 
timpului în 2022 pentru a înțelege obstacolele practice în calea participării 
și dacă este nevoie de ajustări pentru a le îndepărta. Pe această bază, se vor 
desfășura alte studii de cercetare în 2023, inclusiv se va revizui instrumentul 
pentru diferite grupuri de populație, pentru a explora fezabilitatea colectării 
direct de la copii. 

• În cursul anului 2022, Programul Guvernului scoțian pentru îmbunătățirea 
datelor privind egalitatea (PGSIE) va lua în considerare solicitarea unui studiu 
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idenpendent cu persoane care au trăit experiența deținerii unor caracteristici 
diferite și protejate intersectate în vederea explorării problemelor 
raportate, precum și a piedicilor în calea participării la sondaje. Rezultatele 
acestui studiu vor fi folosite pentru a dezvolta îndrumări pentru cea mai 
bună practică, care să ajute colectorii de date ai sectorului public să își 
îmbunătățească ratele de răspuns. 

• În cursul anului 2021/22, Departmentul pentru Digital, Cultură, Media și Sport 
va întreprinde lucrări pentru a înțelege impactul stimulentelor asupra asimilării 
sondajului de participare, pentru a identifica cum se poate îmbunătăți cel 
mai bine incluziunea sondajelor lor. Departamentul va continua să emită 
chestionare pe hârtie pentru aceia care nu pot participa la studii digitale și va 
monitoriza cererile de sondaje în alte limbi, în afară de limba engleză, pentru 
îmbunătățirea accesibilității instrumentelor de sondaj. 

• Institutul Național pentru Cercetarea Sănătății (INCS) și-a publicat primul 
raport oficial despre datele privind diversitatea, și va publica date anual pentru 
a înțelege impedimentele în sistemele sale, prejudecățile în procesele sale, 
care au dus la sub-reprezentarea în cercetare a unor comunități, în special 
unele grupuri etnice și persoane cu dizabilități. INCS va introduce programe 
de schimb, de exemplu, ca parte a specializării și programelor de profesorat în 
cercetare, testând planuri cu comunitățile relevante pentru a garanta că trimit 
resurse către zonele cu cea mai mare nevoie. 

• Universitatea Londra City, University of London a lucrat împreună cu organizațiile 
sectorului trei în domeniul Violenței împotriva femeilor și fetelor pentru a 
îmbunătăți instrumentele de colectare de date. Noi sisteme de colectare a datelor 
pentru unii furnizori de sector trei vor fi puse în aplicare în 2022.

Să abordăm obstacolele practice în calea accesului și uzului de date:

• BNS explorează modalități de încorporare a variabilelor de proiectare a 
sondajului în seturi de date privind bogățiile și bunurile disponibile public, 
luând în considerare dezvăluirea, pentru a permite utilizatorilor să calculeze cu 
sens indicatorii de calitate din datele publice. Definirea domeniului se va face 
în 2022, iar implementarea va urma în funcție de rezultat.

• Universitatea Londra City, University of London, Centrul pentru violență 
și cultură va produce o descriere epistemologică a barierelor împotriva 
accesării și utilizării datelor, precum și potențiale soluții, în baza discuțiilor cu 
contribuitorii academici și furnizorii de date, care va fi publicată în 2023.
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Date cuprinzătoare, Principiul 2
Folosirea abordării întregului sistem, lucrând în parteneriat 
cu alții pentru a îmbunătăți incluziunea datelor și probelor 
din Regatul Unit.

Abordarea noastră
În întregul guvern al Regatului Unit vom alătura administrațiile autonome, mediile 
academice, societățile civile și acelea care au trăit experiența pentru a dezvolta 
îndrumare și bună practică în adoptarea incluziunii în tot procesul de cercetare și 
să promoveze coerența pentru a îmbunătăți comparabilitatea datelor și calității lor. 

Centrul pentru egalitate și incluziune al BNS va ține la curent și va uni activitățile 
din tot sistemul statistic al Regatului Unit care vizează dezvoltarea îndrumării și 
bunelor practici de adoptare a incluziunii în tot procesul de cercetare. 

O nouă guvernanță este în curs de proiectare și va fi instituită în primavara 
anului 2022 pentru a supraveghea, monitoriza și livra Planul de implementare 
DOC. Acesta include un nou comitet de consiliere idependent al Statisticianului 
Național pentru date cuprinzătoare, cu un președinte independent și aderare la 
o serie de organizații diverse, și raportare transparentă a activităților comitetului. 
Ca parte a guvernanței, vom analiza cum putem atinge societatea britanică mai 
largă cu care să ne consultăm și de la care să obținem feedback, dezvoltând și un 
Plan de evaluare pentru măsurarea impactului. 
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Lucrarea curentă și planificată
Să se revizuiască recomandările grupului operativ și să se monitorizeze și 
raporteze progresul în raport cu implementarea lor:
•  Un nou comitet de consiliere independent al Statisticianului Național pentru 

date cuprinzătoare va fi lansat la începutul anului 2022 pentru a informa cu 
privire la priorități, îmbunătățiri continue și evaluarea progresului, pe măsură 
ce societatea britanică evoluează. 

• În colaborare cu părțile interesate și cu producătorii de date din cadrul  
sistemului statistic, în primăvara anului 2022, BNS va stabili un mecanism 
de guvernanță pentru livrarea și raportarea publică privind Planul de de 
implementare DOC. Va trata și modul cum se poate ajunge la publicul mai larg 
și la diferite grupuri de populație.

• Până în vară 2022, BNS va dezvolta un Plan de evaluare pentru măsurarea 
impactului activităților asupra Planului de implementare DOC.

• BNS va facilita o revizuire anuală și publicarea actualizată a Planului de 
implementare DOC.

Să se încorporeze lucrarea grupului operativ în activitățile regulate:
• S-a format Grupul de Calitate a Datelor în cadrul Centrului pentru Egalitate 

al Biroului Cabinetului. Acest grup va influența și informa cu privire la 
îmbunătățirea calității datelor într-o manieră coordonată pe sex, gen, 
dizabilitate, etnice și situație socio-economică în rândul grupurilor de 
populație, de exemplu, cu privire la armonizare. Grupul va conduce ducând 
mai departe acțiunile Biroului Cabinetului enumerate în acest Plan și va furniza 
îndrumare relevantă altor departamente pentru a duce mai departe acțiunile 
lor. Grupul lucrează îndeaproape și cu alte rețele asemănătoare, precum 
Harmonisation Champions SSG și Data Quality Champions SSG. 

• Departamentul pentru educație va dezvolta o nouă strategie de implicare a 
utilizatorilor de statistică în 2022, pentru implementare în 2023 și evaluare 
în 2024. Aceasta va reflecta cea mai bună practică stabilită recent de către 
strategia SSG de implicare a utilizatorului pentru statistică dezvoltată de BNS, 
va întări colaborarea transfrontalieră a utilizatorului, va încorpora cultura 
de implicare a utilizatorului de-a lungul organizației și va crea o mai bună 
înțelegere a nevoilor utilizatorului clădind dialoguri cu sens și susținute între 
utilizatori și producători de statistici.

• Ministerul de Interne a înființat o rețea internă de contacte și echipe 
ca răspuns la constatările și recomandările grupului operativ, care va fi 
responsabilă de raportarea progresului în raport cu aceste recomandări.

• Centrul pentru infracționalitate și justiție al BNS își va actualiza strategia de 
implicare și va dezvolta un Forum cu statistici privitoare la infracționalitate și 
justiție. Primul forum anual va avea loc în februarie 2022, strategia actualizată 
urmând să fie publicată până la sfârșitul lunii martie 2022.

• Analiza sondajului privind infecția cu Covid a BNS va adapta grupurile 
lor de utilizatori existente pentru a crea un forum de utilizator continuu, 

https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/user-engagement-strategy-for-statistics-ensuring-official-statistics-meet-societys-need/
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concentrându-se pe incluziunea utilizatorilor și asigurându-se că incluziunea și 
implicarea sunt îndeplinite continuu.

Să diseminăm cunoștințele prin interacțiune cu academicienii, grupurile de 
utilizatori și cu alții din afara guvernului: 

• Ca parte a strategiei SSG de implicare a utilizatorului pentru statistică și creării 
Centrului de implicare BNS, BNS va încuraja producătorii de date din întregul 
sistem statistic al Regatului Unit să valorifice implicarea cu utilizatorii și părțile 
interesate.  

• BNS va continua să lucreze cu academicieni, grupuri de utilizatori și alții din afara 
guvernului care au expertiză relevantă, și va dezvolta noi grupuri de colaborare cu 
părțile interesate, pentru a disemina cunoștințe și abordări privind măsurătorile, 
și pentru a primi contribuții la studiile de cercetare și planuri. Acest lucru se va 
aplica și lucrărilor Centrului pentru infracționalitate și justiție, Sondajului de 
folosire a timpului și Sondajele privind situația financiară a gospodăriilor, respectiv 
dezvoltarea și livrarea analizei Recensământului din 2021 pentru Anglia și Țara 
Galilor și ca parte a dezvoltării recomandărilor Statisticianului Național privind 
viitorul recensământului și al statisticilor demografice. 

• Pe baza lucrărilor anterioare cu grupurile de susținere a refugiaților, în 
colaborare cu Ministerul de Interne, BNS va întreprinde lucrări viitoare 
pentru a garanta incluziunea altor grupuri expuse riscului de excluziune sau 
invizibilitate în populația noastră transformată, și în sistemele de statistici 
sociale, inclusiv va implica Consilii de cercetare în proiectarea și implementarea 
de noi sisteme. În timpul anului 2022, se vor întreprinde lucrări de colaborare 
cu aceia din afara guvernului pentru a proiecta metode, cu prototipare de 
abordare în 2023 urmate de o revizuire sistemică a grupurilor de populație 
optimizarea metodelor în 2024.

• Biroul pentru studenți va colabora activ cu academicieni și practicieni 
pentru susținerea dezvoltării colectării de date avansate pentru studenții cu 
experiență care studiază la furnizori de studii superioare. Colectarea avansată 
va începe în anul universitar 2022-23, raportarea statisticii experiențelor și a 
rezultatelor urmând să aibă loc în 2024.

•  Colegiul Kings College London a produs o trusă de instrumente pentru uzul 
proiectelor științei comunitare pentru a permite producătorilor de date să 
faciliteze activități mai implicate și mai cuprinzătoare de colectare a datelor.

• Ca parte a proiectului Contemporary Fathers (Tații contemporani) al 
Regatului Unit, finanțat de Fundația Nuffield, institutul Fatherhood va lucra 
cu organizațiile de cercetare națională și statistice pentru a îmbunătăți 
vizibilitatea și diferențierea taților în seturile de date statistice pe scară largă. 
Proiectul va fi încheiat la jumătatea anului 2023.

Ca un prim pas către finanțarea comună a colectării de date pentru a dezvolta 
soluții rentabile:

• Producătorii de date vor explora noi parteneriate de finanțare comună, în 
același timp dezvoltându-le pe cele existente. 

https://actionproject.eu/toolkit/
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• Centrul pentru egalitate și incluziune al BNS va juca un rol important în 
identificarea inițiativelor unde va exista colaborare eficientă.

Să ne implicăm activ în inițiative internaționale în vederea îmbunătățirii 
incluziunii statisticilor:

• BNS va:
• Explora crearea unui Grup al Națiunilor Unite pentru incluziune în 2022.
• Continua să participe la lucrările privind sexul și genul ale Recensământului 

Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (CENUE), contribuind 
la lucrări internaționale pentru a explora și propune întrebări despre sex și 
gen pentru uz în recomandările din recensămintele viitoare.

• Actualiza Planul de acțiune al charterului cu date cuprinzătoare pentru 
obiectivele globale de dezvoltare durabilă, continuând să se implice 
internațional, diseminând cunoștințele dobândite din cele mai bune 
practici internaționale pentru date cuprinzătoare de-a lungul organizațiilor 
relevante. În 2022, planul de acțiune reînnoit va fi lansat prin implicare cu 
rețeaua charterului de date curpinzătoare pentru a disemina cunoștințele 
dobândite și expertiza în 2023.

• Continua să joace un rol activ în grupul operativ al CENUE privind statisticile 
despre copii și tineri cu o atenție specifică pe copiii din mediile de îngrijire, 
copiii cu dizabilități, și violența împotriva copiilor. Grupul operativ va 
dezvolta recomandări și furniza îndrumare Birourilor de statistică națională 
în 2022, pentru a reflecta mai bine aceste grupuri în date și probe.

• Continua să contribuie ca membru al Grupului de lucru intrsecretarial 
al Națiunilor Unite privind sondajele despre gospodării. Grupul de lucru 
produce un document de poziție care are ca scop identificarea ariilor 
prioritare pentru sondajele privind gospodăriile astfel încât să își dezfășoare 
mai bine rolurile fundamentale în anii ce vor veni. 

• Continua să joace un rol activ la întâlnirile conduse de Organizația Mondială 
a Sănătății privind dizabilitatea și va colabora strâns cu colegii internaționali 
pentru a furniza comparații internaționale importante despre sănătate.  

• Continua să se implice internațional în dezvoltarea de statistici legate de 
capitalul uman și munca neremunerată, inclusiv va conduce grupurile de 
servicii gospodărești și muncă necalificată neremunerate, capital uman, 
și sub-grupurile de educație ale grupului de lucru intersecretarial privind 
conturile naționale și modernizarea sub-grupurilor de statistică de utilizare 
a timpului a grupului expert al Națiunilor Unite privind modalitățile eficiente 
de colectare a statisticilor de utilizare a timpului. 

• Continua să conducă grupul Națiunilor Unite pentru îmbătrânire și 
statisticile clasificate pe vârstă, lucrând cu Institutele Naționale de Statistică, 
Organizația Mondială a Sănătății, Divizia de statsitică a Națiunilor Unite și 
alte organizații care care furnizează armonizare și cea mai bună practică în 
furnizarea de informații despre populația vârstnică. 
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• Departamentul pentru educație va lucra cu departamentele guvernamentale 
din întregul Regat Unit, cu Administrațiile Autonome, cu teritoriile dependente 
ale Coroanei și teritoriile din străinătate pentru a răspunde Comisiei Națiunilor 
Unite pentru Drepturile Copilului (CNUDC), furnizând probe privind experiența 
copiilor în arii de interes ale NU, inclusiv clasificări în timp și pe caracteristici, 
acolo unde e posibil. Următorul raport va fi trimis Națiunilor Unite în 2022, iar 
apoi se va cere un raport la fiecare 4-5 ani.

Să permită învățarea la scară largă prin diseminare, evaluare și publicare a 
practicilor eficiente inovatoare:
• BNS dezvoltă o strategie de cercetare pentru a îmbunătăți impactul cercetării 

și inovării noastre, și va consolida colaborarea cu mediile academice și 
organizațiile de cercetare mai larg. 

• BNS va disemina cunoștințe privitoare la dezvoltarea metodelor în vederea 
îmbunătățirii incluziunii sociale prin publicare de articole de cercetare 
a metodelor de către BNS, precum și alte publicații metodologice și de 
cercetare relevante. Rezultatele studiilor de cercetare vor fi ușor de găsit, 
accesibile, interoperabile și reutilizabile (principiile FAIR), pe cât posibil, de 
exemplu, prin indexare directă prin motoare de căutare și uz de identificatori 
digitali de obiecte.

• BNS va începe să evalueze oficial rezultatele inovărilor sale, uitându-se la valori 
indicative (dacă sunt imperfecte) precum citații și publicații în jurnale. 

• BNS se angajează să lucreze către dezvoltarea unui program de cercetare care 
se va concentra pe dezvoltarea metodologiei și inovării, și care va fi contractat 
de către comunitățile de cercetare mai extinse și academice, în vederea 
îmbunătățirii calității datelor din sondaje. 

• În mod constant, Unitatea privind disparitatea rasială a Biroului Cabinetului 
va publica o serie de Rapoarte privind metodele și calitatea și va posta pe 
bloguri pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă mai bine diversele aspecte de 
colectare și analiză a datelor, problemele legate de calitatea datelor asociate cu 
colectarea și raportarea datelor privind etnia.  

• Folosind lecțiile învățate despre calitatea datelor privind etnia în raport cu datele 
despre sănătate, Unitatea privind disparitatea rasială a Biroului Cabinetului  va 
face recomandări de îmbunătățire a calității datelor în diverse colectări de date. 
În 2022, se va dezvolta un raport prototip pentru aria de date specifică, care va fi 
extins și la alte teme în 2023, în funcție de răspunsul la prototip.

• În timpul anului 2022, Guvernul scoțian va desfășura ateliere pentru a discuta 
cea mai bună practică de analiză a caracteristicilor protejate pentru analiza 
sectorului public, pentru a expune buna practică și disemina cunoștințe. 

https://www.gov.uk/government/collections/ethnicity-data-methods-and-quality-reports
https://www.gov.uk/government/collections/ethnicity-data-methods-and-quality-reports
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Date cuprinzătoare, Principiul 3
Să ne asigurăm că toate grupurile sunt captate solid în 
toate ariile cheie de viață în datele britanice și să revizuim 
practicile regulat.

Abordarea noastră
Ne vom baza pe lucrările existente și vom dezvolta noi inițiative de colaborare și 
planuri de acțiune pentru îmbunătățirea incluziunii grupurilor de populație sub-
reprezentată în Regatul Unit, în parteneriat cu alții din întregul guvern și în afara lui. 
Centrul pentru egalitate și incluziune al BNS va facilita cumularea inițiativelor 
planificate prin Comisia inter-administrativă și Comisia de analiză și evaluare 
SSG, pentru a se asigura că grupurile sunt solid capturate, în special cele care, în 
prezent, sunt sub-reprezentate în datele și probele britanice. 
Noua Comisie de consiliere independentă a Statisticianului Național pentru 
date cuprinzătoare va informa Statisticianul Național cu privire la abordările și 
metodele de îmbunătățire a incluziunii grupurilor sub-reprezentate.

Lucrarea curentă și planificată
Să identificăm grupurile sub-reprezentate și să dezvoltăm strategii de 
remediere a sub-reprezentării:
• Centrul pentru egalitate și incluziune al BNS va juca un rol semnificativ în viitor 

în identificarea și alăturarea inițiativelor. Inițiativele curente includ:

• BNS va compara Recensământul pentru Anglia și Țara Galilor din 2021 cu 
datele administrative relevante pentru a evalua gradul de reprezentare 
a diferitelor surse de date și cum putem garanta că mai multe grupuri 
marginalizate sunt incluse în statistici din acest moment. Lucrarea 
va contribui la recomandarea Statisticianului Național privind viitorul 
recensământului și statisticilor demografice. 
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• Centrul pentru egalitate al Biroului Cabinetului va întreprinde o analiză de 
date din studiul privind non-răspunsurile din Recensământul din 2021 pentru 
Anglia și Țara Galilor pentru a înțelege rata non-răspunsurilor și prejudecăților 
față de non-răspunsuri în diverse grupuri. Aceasta poate fi folosită pentru 
dezvoltarea de recomandări de reducere a ratei de non-răspuns pentru 
diferite grupuri. La începutul anului 2023, se vor lua în considerare opțiunile 
de analiză, cu publicarea unui raport analitic la finalul anului 2023. 

• Grupul Titchfield pentru statistici privind îmbătrânirea și datele clasificate 
pe vârstă al BNS va întreprinde o lucrare de evaluare a probelor curente și a 
lacunelor în acele date clasificate, pentru a furniza recomandări de îmbunătățire 
a colectării lor. Planurile de lucru, proiectarea și evaluarea probelor vor avea loc în 
perioada 2022 și 2024, cu publicarea recomandărilor în 2025.

• BNS va investiga calitatea înscrierii etniei în sursele de date administrative de 
sănătate în Anglia și va propune metode de explicare a prejudecăților în sursele 
de date la bază, colaborând cu Centrul pentru egalitate al Biroului Cabinetului. 
BNS va explora, împreună cu Guvernul Țării Galilor, extinderea lucrării sale în 
Țara Galilor. Constatările reieșite din studiul de cercetare inițial vor fi publicate 
în 2022, cu posibilitatea de lucrări suplimentare care ,să se desfășoare folosind 
datele Recensământului din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor în viitor. 

• Începând cu octombrie 2022, BNS va introduce reprezentativitatea ca o 
măsură de performanță cheie a Sondajului privind piața muncii, revizuind 
constant reprezentativitatea și luând măsuri de remediere a tuturor 
problemelor de sub-reprezentare.  

• BNS va compara sondajul privind infracționalitatea în Anglia și Țara 
Galilor cu Recensământul din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor pentru a-i 
evalua reprezentativitatea, și va analiza ce măsuri sunt necesare pentru 
remedierea tuturor problemelor găsite, prin noul Forum de statistică privind 
infracționalitatea și justiția lansat în 2022. 

• BNS investighează fezabilitatea introducerii colectării de date cu mai mare 
răspuns în proiectarea sa operațională în 2022. Această abordare va implica 
țintirea colectării datelor către grupurile sub-reprezentate pentru a crește 
prezența acestor grupuri în date. 

• BNS va lucra cu Centrul de egalitate al Biroului Cabinetului pentru a explora 
fezabilitatea dezvoltării datelor despre incluziunea afacerilor din Regatul Unit. 
Aceasta include și lucrul cu proprietarii de date pentru a încuraja colectarea și 
producerea de statistici privind etnia proprietarilor de afaceri. Sondajul BNS pentru 
așteptări privind gestionarea va începe să colecteze aceste informații în 2023.

• Centrul de egalitate al Biroului Cabinetului va revizui lacunele în date și probele 
pentru diverse grupuri de populație și va lucra cu departamente în vederea 
umplerii lacunelor, pe baza cunoștințelor rezultate din Planul de îmbunătățire a 
calității al Unității pentru disparitate rasială și din Programul de îmbunătățire a 
datelor privind dizabilitatea. Până în vara anului 2022, lacunele în date pentru 
diferite teme vor fi revizuite, împreună cu departamentele relevante, cu planuri 
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dezvoltate în vederea remedierii acestora până în august 2022. Lucrarea va 
continua în următorii 3 ani pentru rezolvarea lacunelor în date.  

• Guvernul Țării Galilor va duce mai departe studiul de cercetare și acțiunile legate 
de date din ‘Locked out: liberating disabled people’s lives and rights in Wales 
beyond COVID-19 report’. Ariile unde va fi nevoie de noi studii de cercetare și 
colectare de date (inclusiv date administrative) au fost identificate și, în prezent, 
factorii de decizie politică analizează măsurile de progres potrivite.

• Parteneriatul pentru Cercetare și Prevenire a Inovării în Regatul Unit a finanțat 
Violență, Sănătate și Consorțiul Societății (VISION) (City, Universitatea Londra) 
și lucrează acum cu Imkaan și academicienii Universității Warwick pentru a 
explora prejudecățile despre grupurile marginalizate și posibile modalități 
de depășire. Acesta va produce recomandări politice și publicații revizuite de 
colegi în timp ce va coopera cu factorii de decizie politică. 

• În urma publicației din 2023 “Is Britain Fairer?”, Comisia pentru egalitate și 
drepturile omului va revizui strategiile privind lacunele în datele ei, pentru 
a identifica unde seturi de date și participanți cheie folosiți în cadrul ei de 
măsurare nu au o acoperire adecvată prin caracteristici protejate sau unde 
există eșantioane slabe și inconsecvente. Seturile de date vor fi revizuite în 2022 
și 2023 cu publicarea strategiei în 2024 urmând să informeze toate revizuirile 
cadrului de măsurare sau viitoarele iterații ale publicației “Is Britain Fairer?”.  

• Monitorizarea departamentală a ratelor de răspuns la sondaje pentru 
garantarea reprezentativității și va continua să ia măsuri de remediere a 
tuturor problemelor constatate, de exemplu, Sondajul privind călătoriile 
naționale al Departamentului pentru Transporturi.

Să îmbunătățim incluziunea colectării datelor administrative:

• În 2022, Unitatea pentru dizabilități a Biroului Cabinetului va iniția Programul 
de îmbunătățire a datelor privind dizabilitatea pentru a raporta datele 
departamentelor guvernamentale și publicațiile relevante despre dizabilitate 
și invaliditate, evaluând relevanța pentru experiențele trăite de oamenii cu 
dizabilități, stabilind dreptul de proprietate la îmbunătățirea datelor despre 
dizabilități, și identificând căi de transmitere a acestor date între guverne. 

• Biroul pentru studenți va lucra cu Agenția de statistică privind învățământul 
superior pentru îmbunătățirea colectării informațiilor caracteristice personale 
de la studenții din învățământul superior. Colectarea aprofundată a datelor 
va începe în anul academic 2022-23, cu raportarea statisticilor privind 
experiențele și rezultatele în 2024.

• Givernul scoțian a efectuat un audit al egalității datelor pentru evaluarea 
colectării și publicării de date în nouă caracteristici protejate de Legea din 
2010 privind egalitatea în întreaga organizație, concentrându-se pe o serie de 
seturi de date, inclusiv acelea folosite pentru producerea de statistici naționale 
oficiale, date administrative și seturi de date provenite din studii de cercetare 
ad hoc folosite pentru informarea luării de decizii ministeriale. Planurile de 
îmbunătățire vor fi aplicate în 2022.
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• Ministerul de Interne va explora modalități de îmbunătățire a colectării datelor 
cu caracteristici personale din toate colectările lor de date, crescând gradul de 
conștientizare a importanței colectării acestor date și promovând un mai mare 
angajament în colectarea lor la începutul unui sistem sau proces. 

• BNS desfășoară cercetări pentru a înțelege mai bine modul cum sunt colectate 
datele cu caracteristici personale de către furnizori pentru a evidenția arii de 
îmbunătățire. Studiul va lua sfârșit în 2022, iar constatările vor contribui la 
recomandările Statisticianului Național pentru viitorul recensământului și al 
statisticilor demografice. 

• HMRC (Agenția vamală și fiscală a Marii Britanii) explorează fezabilitatea 
colectării informațiilor care nu sunt colectate în mod obișnuit despre etnie 
și dizabilitate, pentru toate colectările de date noi. Lucrările de fezabilitate și 
recomandările vor fi încheiate în 2022.

• Parteneriatul de Cercetare și Prevenire a Inovării în Regatul Unit a finanțat 
Violență, Sănătate și Consorțiul Societății (VISION) (City, Universitatea Londra) 
și va explora diferențele între caracteristicile pe bază de sex, vârstă și etnie 
între diferite surse de date și medii. Va explora și folosirea imputării multiple, în 
vederea corectării potențialelor prejudecăți. Interacțiunea inițială cu utilizatorii 
de date va avea loc în anul 2022, proiectul continuând în următorii trei ani.

Să remediem problemele legate de infrastructura datelor care nu poate fi 
furnizată prin sondajele existente și să îmbunătățim datele administrative:
•  O caracteristică esențială a strategiei de sondaj BNS este achiziția de date 

cumulate care va garanta îndeplinirea nevoilor utilizatorului, bazându-ne 
pe natura complementară a surselor noastre de date colective, inclusiv 
administrative și din sondaje. Acolo unde este relevant, recomandările DOC 
vor ghida abodarea noastră asigurându-ne că, indiferent de sursa datelor, 
vom adăuga ca parte centrală a abordării noastre o incluziune îmbunătățită a 
grupurilor de populație sub-reprezentată în Regatul Unit.

• Ca parte a transformării statisticilor demografice și politice, BNS va adăuga 
întrebări la sursele de sondaje privind gospodăriile, acolo unde este cazul și 
fezabil operațional, pentru adunarea datelor privind caracteristicile protejate, 
acolo unde nu există sau datete administrative sunt potențial limitate. 

• În 2022, HMRC va efectua un studiu de definire a domeniului pentru evaluarea 
fezabilității și accesibilității colectării datelor caracteristice protejate prin 
sondaje la scară largă pentru grupuri specifice de clienți, pentru a obține o 
perspectivă a structurii și experiențelor acestor clienți. 

• În 2022/23, Unitatea pentru dizabilități a Biroului Cabinetului va implementa 
un sondaj privind persoanele cu dizabilități în Regatul Unit, centrat pe 
experiențele trăite și obstacolele întâmpinate, pentru a înțelege mai bine 
experiențele persoanelor cu dizabilități în societate și pentru a informa factorii 
de decizie politică țintiți și evaluarea Strategiei Naționale privind dizabilitatea. 
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Să lucrăm împreună ca să ne asigurăm că datele administrative britanice 
reflectă caracteristicile relevante, inclusiv conectând seturi de date relevante:

•  Ca parte a transformării statisticilor demografice și sociale, BNS lucrează cu 
alții, inclusiv cu administrațiile autonome, pentru dezvoltarea unui sistem 
statistic de integrare a surselor administrative, date din rencensământ și 
sondaje. Acest lucru va produce estimări demografice mai prompte și va avea 
ca scop captarea caracteristicilor relevante care să susțină analiza. Sistemul 
transformat va folosi cât se poate de bine sursele de date disponibile și în 
dezvoltare pentru a satisface nevoile unui sistem statistic cuprinzător. Sistemul 
va fi proiectat și construit în 2022, progresele sale și dezvoltările ulterioare 
fiind reflectate în recomandările Statisticianului Național privind viitorul 
recensământului și al statisticilor demografice. 

• Ministerul de Interne va continua să lucreze cu BNS și alte departamente 
guvernamentale pentru a facilita obținerea și accesul potrivit la datele 
administrative necesare pentru înțelegerea migrației, inclusiv va permite 
lucrarea necesară de conectare. 

• Studiile de fezabilitate sunt în curs la BNS, în vederea identificării modalităților 
de a produce mai multe estimări demografice prompte bazate pe date 
administrative, categorizate pe etnie, folosind o serie de surse de date, 
inclusiv analiză multivariată ăn toate caracteristicile protejate, folosind date 
administrative.
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Să evaluăm și să remediem probleme legate de acoperirea populației care nu 
locuiește în gospodării private:

• În 2022, Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități, împreună cu 
BNS, definesc lucrarea de estimare a populației care nu locuiește în gospodării 
private și înțeleg experiențele lor în raport cu populația generală. Aici se includ 
lucrări de analiză a oamenilor care dorm fără adăpost, în cămine și adăposturi. 
Se așteaptă ca lucrarea să continue și dincolo de 2022.

• În cursul anului 2022, BNS va întreprinde o revizuire a surselor de date 
existente privitoare la instituțiile comunale în țările Regatului Unit, cu o 
atenție specială acordată înțelegerii modului cum persoanele cu caracteristici 
protejate sunt captate în aceste surse. Revizuirea va identifica lacune în datele 
relevante și arii priortare pentru îmbunătățire.

• BNS investighează acoperirea populației care locuiește în instituții comunale 
în Anglia și Țara Galilor din date administrative pentru a evalua abilitatea de 
a le capta în estimările demografice viitoare. În 2022, vor avea loc studii de 
cercetare pentru a identifica cum gospodăriile non-private și locuitorii lor 
sunt reflectați în datele administrative și cum ar putea fi înglobați în metode 
de producere a estimărilor demografice care să contribuie la recomandările 
Statisticianului Național privind viitorul recensământului și al statisticilor 
demografice. Lucrările vor continua dincolo de recomandări.

• BNS va efectua studii de cercetare privind valoarea datelor de la populațiile 
care nu locuiesc în gospodării private, inclusiv acelea care locuiesc în instituții 
comunale, și cum pot fi colectate cel mai bine prin sondaje, când e necesar. 
Aceste lucrări vor avea loc în prima jumătate a anului 2022, și va include lecțiile 
învățate din recensământul din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor. 

• Guvernul Țării Galilor explorează introducerea unei colectări de date privind 
gradul de lipsă de adăpost individual pentru a înțelege mai bine situația celor care 
se află expuși riscului de a ajunge fără adăpost și pentru a permite îmbunătățirea 
evaluării măsurilor de prevenire a lipsei de adăpost. În 2022, fezabilitatea și 
succesul colectării acestor date de la Autoritățile Locale pilot vor fi evaluate pentru 
a stabili viabilitatea desfășurării în alte Autorități Locale în anii următori. 

Să ne asigurăm că nevoile diverse ale unei game de utiliaztori sunt luate în 
considerare în colectarea de date și raportarea activităților:

•  BNS va publica un traseu pentru noua Strategie de sondaj la începutul anului 
financiar 2022/23. Aplicarea incluziunii încă de la proiectare este centrală 
viziunii noastre pentru sondaje și vom coopera și consulta la toate schimbările 
de strategie propuse care vor fi efectuate la portofoliul de sondaje sociale 
existent. O consultație privind schimbările aduse statisticilor de călătorie și 
turism tocmai a luat sfârșit, iar BNS va răspunde la toate comentariile până la 
finalul lunii martie 2022. 

• Ca parte a lucrării de dezvoltare a recomandărilor Statisticianului Național 
cu privire la viitorul recensământului și statisticilor demografice, BNS va 
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întreprinde o interacționare amplă cu utilizatorul în 2022 și 2023 pentru 
a garanta că nevoile de date diverse ale diferiților utilizatori informează 
dezvoltarea colectării și achiziției de date și producerea de noi rezultate 
statistice în sistemul viitor transformat. 

• Pe baza grupului de utilizatori existent pentru analiza sondajelor despre 
infecția cu Covid, pentru părțile cheie interesate din guvernul Regatului Unit și 
administrațiile autonome, BNS va stabili grupuri de utilizatări asemănătoare 
pentru utilizatorii academici pentru a garanta că implicarea și comentariile lor 
vor informa planurile viitoare. 

• Departamentul pentru mediu, alimente și afaceri rurale va dezvolta o Strategie 
de implicare a utilizatorului care să crească implicarea lui în statistici. Strategia 
va fi dezvoltată în anul 2022.  

• Departamentul pentru comunități (DpC) conduce dezvoltarea de noi strategii 
de incluziune socială pentru Directorul Irlandei de Nord, inclusiv o strategie 
pentru dizabilități, strategia de egalitate a genului și strategia de orientare 
sexuală/LGBTQI+. În timp ce DpC conduce dezvoltarea strategiei, acestea 
sunt strategii executive încrucișate la care va contribui Agenția de statistică și 
cercetare a Irlandei de Nord (ASCIN). Toate proiectele de dezvoltare a datelor 
vor face parte din planurile de acțiune aferente acelor strategii.

• Instititul Național de Cercetare în domeniul Sănătății (INCS) va diversifica 
participanții la cercetare în studii pe care le susțin și vocile celor care 
conturează agenda, extinzând influența pentru a include comunități și acolo 
unde cercetarea va face o mare diferență, și va implica o gamă largă de 
pacienți, public și îngrijitori la fiecare pas. 

• Guvernul scoțian va coopera cu organizațiile părților interesate în egalitate 
pentru dezvoltarea unei noi Strategii de dovadă a egalității pentru 2023-25. 
Lucrarea va avea loc de-a lungul anului 2022, cu publicarea strategiei în 2023.

• Departamentul pentru strategie de afaceri, energie și industrială și-a 
revigorat Strategia privind sărăcia combustibilului, în conformitate cu nevoile 
utilizatorului și va continua să publice statistici privind sărăcia combustibilului 
folosind valori actualizate care reflectă mult mai corect statutul de sărăcie a 
combustibilului. 

• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități au produs o serie de 
noi rezultate din seturile de date privind lipsa de adăpost pentru a satisface 
nevoile utilizatorului pe marginea fluxului, prin subgrupuri specifice de 
sisteme, inclusiv cei care dorm pe străzi și cei cu vârste între 18-20 care ies din 
închisori și instituții de îngrijire. Nevoile utilizatorului vor fi revizuite înainte 
de publicarea următoare în toamnă 2022, pentru a ne asigura că raportarea 
reflectă grupurile cu cea mai mare priortate. 
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Date cuprinzătoare, Principiul 4 
Îmbunătățirea infrastructurii datelor din Regatul Unit pentru 
permiterea unei clasificări și analize intersecționale solide 
și fiabile de-a lungul întregii game de grupuri și populații 
relevante, în diferite nivele geografice. 
Abordarea noastră
Dezvoltăm o serie de strategii pentru îmbunătățirea infrastructurii datelor 
britanice și pentru umplerea lacunelor în date în vederea furnizării de date mai 
detaliate prin sondaje noi sau îmbunătățite și conexiuni de date pentru a permite 
o mai bună analiză intersecțională. 

Dezvoltarea Serviciului de date integrate (SDI) de către BNS ca unealtă de 
îmbunătățire a conexiunii datelor și analizei intersecționale în tot guvernul și 
organizațiile extinse va juca un rol esențial în îmbunătățirea infrastructurii datelor 
din Regatul Unit. BNS dezvoltă SDI pentru a îmbunătăți și mări semnificativ 
accesul la, și uzul datelor, din întregul Regat Unit, de către analiști din 
departamentele guvernule britanice, administrații autonome, serviciul național 
de sănătate (NHS) și autoritățile locale. Acest serviciu este conceput pentru a 
permite cercetătorilor un acces rapid și convenabil, în timp ce se protejează 
în permanență confidențialitatea participanților, folosind controale tehnice 
extensive și operaționale, și guvernanță robustă și transparentă.

Lucrare curentă și planificată
Să îmbunătățim detalierea datelor pentru a permite clasificarea cu sens:

• Până în primăvară 2022, BNS va dezvolta un plan de lucru ca răspuns la Strategia 
de date subnaționale SSG pentru a permite o clasificare robustă și fiabilă și ca 
analiza intersecțională să fie întreprinsă la diferite nivele geografice. 

• Din octombrie 2022, BNS va mări eșantionul sondajului său privind 
piața muncii, care, pe lângă lucrarea de monitorizare și abordare a 
reprezentativității, își va îmbunătăți detalierea.  

• Unitatea pentru disparitate rasială a Biroului Cabinetului va lucra cu alte 
departamente guvernamentale și organizații ca să îmbunătățească detalierea 
datelor privind etnia, inclusiv reducerea cantității de date publicate (doar) 
pentru Albi și Alții în afară de Albi. Unitatea pentru disparitate rasială a Biroului 
Cabinetului va încuraja și alte organe ale sectoarelor publice să evite folosirea 
termenului ‘BAME’ (negri, asiatici și etnii minoritare), ca parte a angajamentelor 
stabilite în Planul de îmbunătățire a calității RDU. Până în mai 2022, se va 
fi încheiat o revizuire a detalierii seturilor de date existente care va duce la 
recomandări de creștere a detalierii pentru departamente de-a lungul anilor 
2022 și 2023.  

https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/gss-subnational-data-strategy/
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/gss-subnational-data-strategy/
https://www.gov.uk/government/publications/quality-improvement-plan-government-ethnicity-data/quality-improvement-plan-government-ethnicity-data
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• Departamentul pentru educație va începe o colectare voluntară a datelor 
planului de educație, sănătate și îngrijire la nivelul copilului, mai degrabă decât 
la nivelul detaliat al Autorității Locale în ianuarie 2022. Acest lucru va permite 
efectuarea unei analize mai profunde și un potențial ca datele să fie potrivite 
cu alte seturi de date relevante, pentru a facilita o mai bună înțelegere a 
problemelor politicii care vizează copiii cu nevoi educaționale speciale. Prima 
publicație de date și colectarea obligatorie va începe în 2023.

• Departamentul pentru date privind egalitatea al Guvernului Țării Galilor (DDE 
GȚU) va căuta să întărescă dovezile de egalitate (calitative și cantitative) pentru 
a reduce inegalitatea în Țara Galilor. Intersecționalitatea este centrală în 
probele DDE GȚU. Tot acesta va căuta și să livreze dovezi de sprijin ale ariilor 
identificate cu Planul de egalitate strategică al Țării Galilor și Planul de acțiune 
LGBTQ+, pentru a oferi o imagine mai de ansamblu a diverselor populații mici 
și grupurilor dezavantajate din Țara Galilor, inclusiv populația cu caracteristici 
protejate de Legea din 2010 privind egalitatea, precum LGBTQ+, gen și vârstă. 
Unitatea va fi înființată în 2022, dezvoltându-și programul și trasând dovezi 
existente. În 2023, va fi livrată analiza inițială de priortate înaltă, și vor începe 
proiectele de cercetare cheie.

• Unitatea pentru disparitate a dizabilității a Guvernului Țării Galilor (UDD GȚG) 
va căuta să întărească dovezile (calitative și cantitative) despre persoanele cu 
dizabilități pentru reducerea inegalității în Țara Galilor. UDD GȚG va lucra cu 
grupul operativ privind dizabilitatea pentru a furniza probe ad-hoc la cerere 
pentru susținerea planului de acțiune privind dizabilitatea și pentru a furniza 
o imagine mai completă a dovezilor care reprezintă diverse comunități cu 
dizabilități din Țara Galilor. Unitatea va fi înființată în 2022, dezvoltându-și 
programul și trasând dovezile existente despre oamenii cu dizabilități. În 
2023, va fi livrată analiza inițială de priortate înaltă, și vor începe proiectele de 
cercetare cheie.

• Unitatea pentru disparitate a dizabilității a Guvernului Țării Galilor (UDD GȚG) 
va căuta să întărească dovezile (calitative și cantitative) privind etnia în vederea 
reducerii inegalității în Țara Galilor. RDU GȚG va lucra cu grupul de contabilitate 
REAP pentru a furniza probe ad-hoc la cerere care să susțină Planul de acțiune 
privind egalitatea rasială și să producă o imagine mai completă a probelor care 
reprezintă diverse comunități etnice în Țara Galilor. RDU GȚG se va înființa în 
2022, dezvoltându-și programul și trasând dovezile existente despre etnie. În 
2023, va fi livrată analiza inițială de priortate înaltă, și vor începe proiectele de 
cercetare cheie. 

• Guvernul galez va explora posibilitatea de a combina datele mai multor ani de 
la Sondajul Național pentru Țara Galilor pentru a permite o analiză de sub-grup 
mai detaliată. În cursul anului 2022, se va decide cuprinsul sondajului pentru 
2023 - 2024.

• Departamentul pentru muncă și pensii va crește eșantionul Sondajului 
pentru resurse familiale pentru a permite o analiză mai solidă a venitului la 
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nivel regional, și pentru a susține analize mai detaliate pentru grupuri mai 
mici de interes pentru factorii de decizie politici, precum etnia. În urma unei 
creșteri parțiale din octombrie 2021 până în martie 2022, creșterea totală va fi 
introdusă în aprilie 2022, cu publicarea estimărilor folosind eșantionul crescut 
în 2024 și continuu pentru anii următori. 

• Guvernul galez va îmbunătăți probele privind statutul socio-economic și prin 
diferite caracteristici protejate în Țara Galilor în urma creșterii eșantionului 
Sondajului pentru resurse de familie în Țara Galilor.

• Departamentul pentru digital, cultură, media și sport va explora fezabilitatea 
cumulării datelor mai multor ani de sondaj privind viața comunitară pentru 
a produce un set de date care să faciliteze o analiză mai profundă a sub-
grupurilor. Acesta va explora și fezabilitatea producerii unor estimări ale 
zonelor mici pentru a crește potențialul unei analize a zonelor geografice mai 
mici. Această lucrare se va desfășura în 2022. Eșantionul pentru Sondajul de 
participare va fi, de asemenea, crescut în 2021/22 pentru a permite producerea 
estimărilor la un nivel geografic mai jos.

Să promovăm o abordare intersecțională la explorarea și prezentarea datelor 
privind egalitatea:

• Biroul guvernului pentru egalitate al Biroului Cabinetului (parte a Centrului 
pentru Egalitate) intră în parteneriat cu BNS pentru a-și livra Programul de 
date privind egalitatea. În faza inițială de lucru, va folosi date existente pentru 
a explora cum variază venitul persoanelor prin diverse dimensiuni ale egalității 
(inclusiv geografic și mediu socio-economic). Această lucrare va livra analize 
de-a lungul unei game de rezultate cu control asupra caracteristicilor multiple 
inclusiv (acolo unde există) vârstă, sex, orientare sexuală, etnie, mediu socio-
economic și geografic. Analizele inițiale vor fi publicate în 2022.  

• A doua fază a Programului de date privind egalitatea va fi să dezvolte un set 
de date conectat printr-un serviciu de date integrat, aducând laolaltă seturi 
de date longitudinate la nivel record deținute de întregul guvern, permițând o 
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analiză intersecțională mai aprofundată și o explorare a modului în care viețile 
oamenilor diferă de la o dimensiune de egalitate la alta. În cursul anului 2022, 
procesele de achiziționare a seturilor de date inițiale vor fi bine-stabilite, cu un 
program continuu de lucru pentru dezvoltarea Bunului și explorarea opțiunilor de 
îmbunătățire a lățimii și bogăției datelor de egalitate și rezultatelot în anii viitori.

• BNS va întreprinde o serie de lucrări folosind seturi de date conectate pentru 
a permite o analiză mai detaliată și intersecțională, inclusiv: să exploreze 
mobilitatea socială și relația dintre educație și mobilitatea veniturilor, să 
investigheze mediul educațional și de îngrijire al populației din închisori, și să 
folosească setul de date „Creșterea în Anglia” pentru a înțelege caracteristicile, 
experiențele de îngrijire socială și rezultatele educaționale ale copiilor 
vulnerabili. Aceste lucrări vor avea loc în perioada 2022 - 2023.

• BNS va întreprinde o analiză intersecțională folosind Recensământul din 2021 
pentru Anglia și Țara Galilor și va colabora cu Evidențele Naționale ale Scoției, 
Statisticile Irlandei de Nord și Agenția pentru Cercetare pentru a analiza 
furnizarea unei analize extinse a Regatului Unit din recensămintele din întregul 
Regat Unit.

• BNS va furniza o analiză intersecțională a motoarelor de achiziție a 
cunoștințelor și aptitudinilor de-a lungul vieții ca parte a publicației cadrului 
indicator al capitalului uman în 2023, pentru a putea evidenția cum se dezvoltă 
diverse grupuri de-a lungul vieții lor. 

• Biroul pentru studenți va dezvolta și publica un set de măsuri intersecționale 
pentru îmbunătățirea înțelegerii rezultatelor pe care diferite grupuri probabil 
le vor trăi în viața de student, inclusiv acces la, și continuarea, studiilor 
superioare. Acestea vor fi dezvoltate în 2022, cu publicarea continuă a 
măsurilor de acum înainte. 

• Comisia pentru egalitate și drepturile omului va întreprinde o serie de analize 
intersecționale în raport cu piața muncii, sărăcia și sănătatea ca parte a noii 
iterații ‘Is Britain fairer?’ care vor fi publicate în 2023.

Să înțelegem mai bine folosind o abordare intersecțională față de uneltele 
online existente:

• BNS dezvoltă un constructor de tabel flexibil ca parte a comunicării rezultatelor 
Recensământului din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor, pentru a permite 
utilizatorilor să selecteze caracteristicile de interes pentru a-și construi propriile 
tabele, în funcție de controalele de dezvăluire statistică a participanților, 
permițând explorarea intersecționalității. Aceste unelte de utilizator vor fi 
publicate în perioada 2022 - 2023.

• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități a publicat un tablou 
cu nevoi de sprijin din seturile de date privind lipsa adăpostului (HCLIC) care 
permite identificarea nevoii de sprijin cea mai des întâlnită la populația fără 
adăpost. Cuprinsul acestor rezultate va fi revizuit și se vor face îmbunătățiri 
după caz, cu publicarea unui tablou actualizat în 2022.
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Supraeșantionarea țintită este planificată într-o serie de activități de colectare 
de date pentru a reduce lacunele specifice în cunoaștere:
•  BNS va explora fezabilitatea supraeșantionării în anumite arii ca parte a lucrării 

noastre de a stabili fezabiliattea unei proiectări de colectare de date promptă. 
Acest lucru se va face fie în etapa de eșantionare (supraeșantionarea pentru a 
reduce lacunele specifice în date), în etapa colectării (țintind colectarea către 
grupurile sub-reprezentate), sau o combinație de amândouă. 

• HMRC va continua să exploreze potențialul unui sondaj anual privind indivizii, 
afacerile mici și agenții (IAMA) pentru a furniza o perspectivă asupra clienților 
cu caracteristici personale diferite, inițial combinând anii de sondaj pentru a 
mări eșantionul, dar dacă eșantionul continuă să fie o barieră, se vor analiza 
opțiunile și costurile de supraeșantionare a unor grupuri. Analiza clienților 
cu caracteristici protejate din combinarea anilor de sondaje IAMA va avea loc 
în 2022, urmând a se analiza dacă este nevoie de supraeșantionare în 2023 a 
grupurilor sub-reprezentate. 

• Departamentul pentru sondajul comisiei privind educația părinților, elevilor și 
învățăceilor va folosi supraeșantionare țintită a grupurilor sub-reprezentate, 
inclusiv acelea care sunt eligibile pentru mese școlare gratuite, acelea cu nevoi 
educaționale speciale și dizabilitate, și acelea care cuprind copii cu nevoi, 
pentru a completa lacunele în înțelegerea acestor grupuri. S-a comandat un 
studiu de cercetare pe perioada anilor academici 2021-22 și 2022-23 și probabil 
se va comanda efectuarea lor din nou în anii viitori. 

• Departamentul pentru educația copiilor al studiului cohortei din 2020 și 
elevilor din studiul cohortei din 2020, parte din studiile privind educația și 
rezultatele va urmări copiii de la 9 luni la 5 ani și de la începutul educației 
lor primare (Anul 1 sau 2) și respectiv până la finalul școlii primare (Anul 6). 
Ambele studii vor include supraeșantionare țintită a grupurilor dezavantajate 
pentru a înțelege mai bine relația dintre reușită, dezavantaj și o serie de 
caracteristici ale gospodăriei. Ambele studii vor fi create și pilotate în perioada 
2021/22 cu lucru pe teren și livrarea datelor din primul val în 2022/23, și 
valorile ulterioare în următorii 3 ani.  

Să ne asigurăm că recomandările pentru 2023 privind viitorul 
Recensământului și al statisticilor demografice, de exemplu, sistemul statistic 
social, îndeplinesc gama completă de nevoi de incluziune:

• BNS întreprinde o interacțiune extensivă și activități de cercetare pentru a ne 
asigura că recomandările grupul operativ de date cuprinzătoare sunt luate 
în considerare în dezvoltarea recomandărilor Statisticianului Național privind 
viitorul recensământului și al statisticilor demografice.
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Date cuprinzătoare, Principiul 5 
Să asigurăm adecvarea și claritatea în rândul conceptelor 
măsurate în toate datele colectate.  
Abordarea noastră
Dezvoltăm planuri pentru a aborda problemele cunoscute cu standarde existente 
și îndrumare în măsurarea conceptelor legate de incluziune, precum și lucrarea 
de colaborare încrucișată între guverne pentru a îmbunătăți coerența statistică 
(a se vedea Date cuprinzătoare, Principiul 7). BNS va menține supravegherea 
inițiativelor din tot guvernul Regatului Unit și administrații autonome pentru a 
îmbunătăți îndrumarea Serviciului de statistică guvernamentală (SSG) privind 
definirea și standardele datelor; va facilita colaborarea și diseminarea celei mai 
bune practici; și va promova standarde armonizate și îndrumare SSG. 
Un plan de armonizare SSG va fi publicat de către BNS la începutul anului 2022, 
descriind planurile și intervalele scadente pentru revizuire și actualizare a 
standardelor de armonizare și îndrumări SSG curente, pentru colectarea datelor 
privind caracteristicile de egalitate. Va acoperi moduri diferite de colectare de 
date, inclusiv intervievare față în față, la telefon și colectare online.

Lucrare curentă și planificată
Să ne asigurăm că măsurile pentru diverse populații reflectă corect 
standardele și legislația curentă:

• BNS va ține pasul cu Biroul pentru îndrumarea reglementării statistice 
relevantă incluziunii și va încuraja adopția extinsă în tot guvernul și în cele 
patru națiuni. 

• Din 2022, Guvernul galez va investiga dezvoltarea probelor care sunt în 
conformitate cu modelul social privind dizabilitatea.

• Ca parte a lucrărilor continue de a înțelege mai bine mediul socio-economic al 
grupului de lucru al serviciului public, Biroul Cabinetului va lucra cu organizații 
pentru a înțelege mai bine motoarele din spatele ratelor de răspuns existente, cu 
scopul de a publica informații despre mediul socio-economic al grupului de lucru 
din serviciul public, ca parte a publicației statistice anuale despre serviciul public. 

Să ne asigurăm că înțelegerea conceptuală clară stă la baza colectării de date 
potrivite și accesibile:

•  Planul de armonizare SSG va fi publicat de către BNS la începutul anului 
2022, descriind planurile și datele scadente pentru revizuire și actualizare a 
standardelor armonizate SSG curente și a îndrumării. 

• BNS va folosi o abordare centrată pe respondent în întreaga proiectare a tuturor 
sondajelor sale. Lucrările care s-au efectuat deja și care au adoptat această 
abordare vor fi consolidate și împărtășite cu alți utilizatori, și vor direcționa 
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disign-ul strategiei, harta și colectarea de sondaje viitoare. Acest lucru înseamnă 
că experiența sondajului va fi credibilă, înțeleasă și potrivită pentru respondenți. 

• Echipa digitală a Centrului pentru egalitate al Biroului Cabinetului va lucra cu 
colegii de politică și analiză, pentru a se asigura că principiile accesibilității, 
testarea utilizatorului și concepția cuprinsului sunt aplicate sondajelor scrise și 
întrebărilor de consolidare. 

• Unitatea pentru dizabilitate (UD) a Biroului Cabinetului își va dezvolta sondajul 
despre persoanele cu dizabilități din Regatul Unit, lucrând cu BNS și alte părți 
interesate, și experți în experiențele trăite ale persoanelor cu dizabilități, pentru 
a garanta înțelegerea conceptuală a informațiilor necesare, și efectuând o 
testare extensivă pentru a garanta accesibilitatea și generarea datelor adecvate.

• Guvernul scoțian va actualiza îndrumarea privind colectarea datelor și frazarea 
întrebărilor care va fi folosită pentru colectarea datelor privind egalitatea. 
Noua îndrumare care probabil va fi bazată pe întrebările din recensământul 
din 2022 sau pe standardele de armonizare BNS, se va derula în tot sectorul 
public din Scoția în perioada  2022.  

• Proiectarea sondajului de 6 săptămâni a Departamentului pentru educație 
privind profesorii și leaderii de școli și colegii, Comisia pentru școală și 
colegiu (CSC), va continua să se bazeze pe cooperarea cu echipele de politică 
pentru introducerea întrebărilor care au la bază un raționament clar al nevoii 
departamentale și pe examinarea aprofundată. Pe cât posibil, sondajul va 
folosi întrebări standardizate existente, cu noi întrebări bazate pe cea mai bună 
practică a proiectării și testare cognitivă pentru a garanta că produsul final este 
ușor de înțeles și relevant pentru sector. Sondajul este în prezent stabilit să se 
deruleze în anii universitari 2021-22 și 2022-23 și probabil se va derula din nou 
în anii următori. 

• Proiectarea Sondajului privind călătoriile naționale ale Departamentului 
pentru Transporturi va continua să fie supravegheată de către statisticieni 
profesioniști și operat de un contractor cu experiență în numele 
Departamentului. Noile întrebări vor continua să fie testate înainte de 
adăugarea la sondaj. 

• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități va continua să lucreze 
îndeaproape cu grupurile Parteneriatului central și de informare locală (PCIL) 
al autorităților locale pentru a revizui toate cerințele noi ale datelor și va 
efectua o testare a adecvării înainte de lansare.

Să ne asigurăm că limbajul folosit în colectarea și raportarea datelor este clar:

• În urma consultației cu Centrul pentru egalitate al Biroului Cabinetului și cu 
administrațiile autonome, Planul de armonizare SSG va fi publicat de către 
BNS la începutul anului 2022. Acesta va stabili planuri și termene limită pentru 
revizuire și actualizare a standardelor SSG curente și a îndrumării. 

• Funcția de analiză a diversității și incluziunii a Guvernului își va extinde trusa de 
instrumente de incluziune pentru echipele analitice pentru a include o secțiune 

https://www.local.gov.uk/our-support/research/partner-organisations/central-local-information-partnership-clip#:~:text=The%20Central%20Local%20Information%20Partnership,service%20delivery%2C%20monitoring%20and%20reporting
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pentru cea mai bună practică a analizei cuprinzătoare, furnizând resurse 
de susținere a clarității în raportarea incluziunii. Trusa de instrumente va fi 
reîmprospătată în 2022, apoi actualizată la fiecare 6 luni. 

• Prin Comisia inter-administrativă și alte foruri relevante, BNS, va facilita în 
întregul guvern britanic și administrații autonome inițiative de îmbunătățire 
a clarității limbajului, de diseminare a celei mai bune practici și va adopta 
standarde armonizate, pe cât posibil. Inițiativele includ: 

• Directorul executiv al Irlandei de Nord Northern va elabora îndrumare în 
monitorizarea populației etnice pentru a oferi un cadru standardizat care să 
ajute organele publice să colecteze informații într-o manieră constantă, însă 
flexibilă, îmbunătățind livrarea serviciului și egalitatea pentru diverse populații 
etnice și migratoare care locuiesc în Irlanda de Nord. În 2022 se va analiza 
îndrumarea, iar implementarea ei va avea loc până la finalul anului 2022, în 
funcție de înțelegere.

• Departamentul pentru digital, cultură, media și sport va continua să 
revizuiască chestionare și să furnizeze clarificare acolo unde este nevoie, 
continuând să folosească măsuri armonizate și să se asigure că statisticile sunt 
raportate corect.  

• BNS va lucra cu comunitățile, cu alte departamente guvernamentale și 
academicieni pentru a garanta claritatea și adecvarea în limbajul folosit în 
publicarea de rezultate din Recensământul din 2021 pentru Anglia și Țara 
Galilor. 

• În 2022, Guvernul scoțian va susține organele scoțiene pentru implementarea 
schimbărilor în urma comunicării îndrumării privind colectarea de date pe sex, 
gen și trans emise în septembrie 2021. Acest lucru va fi luat în considerare ca 
parte a Revizuirii armonizării SSG. 

• Ministerul de Interne va revizui standardele datelor în Programul de creștere 
a poliției pentru a garanta claritatea limbajului folosit la momentul colectării 
datelor, în special cele privitoare la sex și gen, permițând o mai mare claritate 
în raportare. Următoarea revizuire va avea loc la începutul anului  2022. 

• Guvernul galez va folosi termenii de sex și gen în colectarea de date și analize 
pentru a garanta consecvența, claritatea și incluziunea în tot guvernului galez. 

• Biroul pentru studenți se va asigura că există o mai mare claritate a 
publicațiilor despre cum au fost colectate datele, și vor folosi termenii sex și 
gen pentru a se asigura că utilizatorii înțeleg ce caracteristici sunt raportate. 

• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități a revizuit recent și 
modificat definițiile sexului și genului în setul de date privind lipsa adăpostului, 
astfel încât să reprezinte mai bine grupurile non-binare. Colectarea datelor 
folosind noile definiții va fi introdusă în aprilie 2022, iar publicațiile în baza 
acestor definiții vor începe cu 2023.
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Să garantăm transparență privind modul cum au fost colectate datele prin 
diseminarea și raportarea acestora:
• În 2022, HMRC va solicita o revizuire a metadatelor statistice oficiale și, acolo 

unde este necesar, va îmbunătăți informațiile publicate despre cum au fost 
colectate datele în publicațiile statistice oficiale. 

• În 2022, Departamentul pentru digital, cultură, media și sport va revizui 
documentația care însoțește publicațiile sondajelor pentru a garanta că 
metadatele sunt furnizate pentru utilizatori pentru a evalua calitatea și 
adecvarea lor. 

• BNS se va asigura că metadatele adecvate vor însoți toate rezultatele din 
Recensământul din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor, inclusiv în raport cu 
orientarea sexuală, identitatea de gen, etnia, identitatea națională, limba 
și religia, furnizând claritate utilizatorilor despre cum au fost colectate și 
agregate. Publicațiile vor fi livrate în 2022 și 2023, cu posibilitatea unor 
publicații suplimentare în 2023 – 2024, în funcție de nevoile utilizatorului. 

• BNS se va asigura că toate publicațiile bazate pe propriul sondaj privind piața 
muncii sunt însoțite de informațiile relevante cheie, inclusiv, însă fără să se 
limiteze la, uzul de proxy, răspuns prin mod și rate de răspuns. 

• BNS întreprinde o evaluare continuă a calității surselor administrative care se 
folosesc pentru transformarea statisticilor demografice și sociale BNS. Aceasta 
va genera metadate care vor ajuta producătorii și utilizatorii să înțeleagă 
punctele forte și limitările surselor administrative. Vor exista comunicări 
continue, actualizări ale metadatelor și rapoarte privind calitatea în 2022 - 2023. 

• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități va continua să publice 
o serie de metadate pentru a susține rezultatele publicate, inclusiv rapoartele 
privind calitatea, evidențiind metodele folosite precum și alte informații relevante.
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Date cuprinzătoare, Principiul 6 
Să extindem gama de metode folosite în mod obișnuit și să 
creăm noi abordări pentru a înțelege experiențele populației 
din Regatul Unit.
Abordarea noastră
Vom întreprinde studii de cercetare folosind metode inovative cel mai potrivite 
pentru întrebarea de cercetare și participanții prospectivi, și să înțelegem mai 
multe despre experiențele trăite ale câtorva grupuri sub-reprezentate în datele și 
probele Regatului Unit. 
Centrul pentru egalitate și incluziune BNS va facilita colaborarea între inițiativele 
planificate pentru a înțelege mai multe despre experiențele trăite ale câtorva 
grupuri sub-reprezentate în datele și probele Regatului Unit, identificând și 
diseminând buna practică. 
Dezvoltarea Serviciului de date integrat (SDI) al BNS ca și instrument care să 
permită conectarea datelor îmbunătățite și analizele intersecționale în tot guvernul 
și organizațiile mai extinse va juca un rol cheie în îmbunătățirea infrastructurii 
datelor din Regatul Unit. BNS dezvoltă SDI pentru îmbunătățirea semnificativă 
și creșterea accesului la date și la uzul lor în tot Regatul Unit de către analiști din 
departamentele guvernamentale, administrațiile autonome, Serviciul Național 
de Sănătate și Autoritățile Locale. Acest serviciu este conceput să ofere un acces 
rapid și convenabil cercetătorilor, în timp ce datele participanților sunt protejate 
în permanență. Acest lucru se va realiza folosind controale tehnice extensive și 
operaționale, precum și o guvernanță solidă și transparentă.
Noua comisie de consiliere independentă pentru date cuprinzătoare a 
Statisticianului Național va informa Statisticianul Național cu privire la abordările 
de întreprindere a cercetărilor calitative pentru a înțelege mai bine experiențele 
trăite ale acestor grupuri de persoane din Regatul Unit.

Lucrare curentă și planificată
Să extindem o serie de metode de colectare de date mai cuprinzătoare:

• Se vor desfășura lucrări de fezabilitate privind modul cum pot fi folosite sursele de 
date noi și mari în umplerea lacunelor. Acestea vor fi conduse de Campusul BNS 
pentru știința datelor în colaborare cu membri internaționali ai Comisiei Națiunilor 
Unite pentru date mari și știința datelor (CNUDMSD). Vom revizui experiența altor 
țări de folosire a datelor mari pentru a umple lacunele în datele cuprinzătoare, 
lucrând cu CNUDMSD și colegii BNS relevanți.

• OBNS dezvoltă un protocol de surse neoficial pentru a facilita asigurarea 
calității surselor neoficiale și maximizarea utilizării lor în timp ce se reduc 
riscurile. Protocolul pentru sursele calitative va fi implementat în 2022, cu 
dezvoltarea unui protocol pentru sursele calitative în  2023. 
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• BNS cercetează acoperirea seturilor de date administrative specifice pentru 
a înțelege mai bine cum sunt reprezentate anumite grupuri de populație. 
Metodele de cercetare calitative sunt, de asemenea, dezvoltate pentru a ne 
oferi o perspectivă mai profundă a problemelor de incluziune pentru aceste 
surse de date.  

• În anul 2022, BNS întreprinde studii calitative pentru a examina experiențele 
trăite ale grupurilor care sunt, în prezent, sub-reprezentate în datele și probele 
Regatului Unit, inclusiv: experiențele adulților cu dizabilități în accesarea și 
implicarea în activități, bunuri și servicii în Regatul Unit, experiența școlară a 
copiilor cu nevoi educaționale speciale și dizabilități în Anglia, și experiențele 
trăite, prioritățile și nevoile comunităților de țigani și migratori. 

• Unitatea pentru dizabilitate (DU) a Biroului Cabinetului va întreprinde o 
revizuire sistemică a probelor privind experiențele trăite ale persoanelor 
cu dizabilități din Regatul Unit, pentru a face un bilanț al studiilor calitative 
relevante și pentru a identifica lacune în înțelegerea și prioritățile pentru 
lucrări suplimentare până la finalul lunii martie 2022. 

• BNS continuă să investigheze metode îmbunătățite de conectare a datelor, ca 
parte a Revizuirii datelor cumulate în guvern. Noi instrumente și tehnici sunt 
investigate atât pentru îmbunătățirea calității conectării cât și pentru a permite 
măsuri mai bune de conectare a incertitudinii și prejudecăților. Acestea vor 
deveni o parte importantă a analizei de date care folosește date conectate, în 
special pentru subgrupurile de populație. 

• Ca parte a motivației continue de explorare a metodelor de știință a datelor, 
BNS va examina potențialele prejudecăți în algoritmi de învățare automată 
și când pot duce la rezultate care ar putea să nu fie atotcuprinzătoare. 
Aceste tehnici depind foarte mult de reprezentativitatea datelor de instruire, 
perpetuând toate prejudecățile prin model. Urmează să aibă loc lucrări de 
explorare a metodelor de îndepărtare a prejudecăților, precum și cum se 
mențin algoritmii de învățare automată folosiți în produceri. Acest lucru va 
include și gestionarea riscului de prejudecată a modelului, și prin urmare, 
ratând incluziunea, crescând în timp din cauza abaterii modelului. 

• Datele sunt rar complete, mai ales când se unesc surse, iar metodele 
folosite pentru a trata datele lisă pot avea un impact asupra incluziunii. 
BNS va examina strategiile de imputare în contextul datelor administrative 
conectate, va evalua impactul lipsei care se acumulează din cauza erorilor de 
conectare sau lipsa acoperirii. Acest lucru va extinde lucrările deja încheiate 
pentru a explora imputarea venitului pe bază administrativă legat de datele 
Recensământului, care a constatat dificultăți importante de reprezentare a 
distribuției venitului mai scăzut.

Se plănuiește conectarea datelor pentru analiza aprofundată:

• BNS va explora conectarea datelor ca mecanism pentru cercetarea 
experiențelor unor grupuri și populații specifice, ca parte a dezvoltării 

https://www.gov.uk/government/publications/joined-up-data-in-government-the-future-of-data-linking-methods/joined-up-data-in-government-the-future-of-data-linkage-methods
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/onsworkingpaperseriesno21imputinganadminbasedincomevariablelinkedto2011englandandwalescensusdata
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/onsworkingpaperseriesno21imputinganadminbasedincomevariablelinkedto2011englandandwalescensusdata
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Serviciului de date integrate, pentru a furniza noi perspective a grupurilor 
de populații diferite. Aceasta va include: conectarea datelor despre ajutoare 
la Recensământul din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor la alte surse, pentru 
a susține analiza rezultatelor din 2021 și a altor evenimente (sănătate, 
mortalitate) pentru aceia care primesc ajutoare sociale pentru dizabilitate; și 
conectarea sondajelor istorice țintite pentru susținerea analizei rezultatelor 
pe termen mai lung, atât pentru indivizi cât și pentru gospodării. Sistemul de 
integrare statistică va fi conceput și construit în 2022.

• Ca parte a transformării sistemului de statistici demografice și sociale, BNS 
va dezvolta un studiu de conectare complet reprezentativ și cuprinzător al 
populației, folosind sondajele și datele administrative relevante, precum și 
studiile etnografice. 

• Unitatea pentru disparitate rasială a Biroului Cabinetului a lucrat cu BNS 
pentru dezvoltarea unui set de date conectate pentru a furniza date privind 
mortalitatea la naștere și a sugarului, categorizate pe etnia mamei, împreună 
cu alte variabile socio-economice din recensământ în vederea furnizării de 
perspective asupra disparității sănătății maternale. Prin aceasta se permite 
dezvoltarea unor intervenții mai țintite. Setul de date va fi disponibil prin 
Serviciul de cercetare securizată în 2022. 

• Departamentul pentru afaceri, energie și strategie industrială lucrează 
cu BNS și cu Cercetarea de date administrative a Regatului Unit pentru a 
conecta datele din studiul britanic longitudinal privind gospodăriile cu datele 
consumului de energie pentru a explora modelele de consum pentru diferite 
tipuri de gospodării. Setul de date va fi disponibil cercetătorilor în 2022, 
permițându-se analiza continuă dincolo de asta. 

• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități întreprinde lucrări 
de conectare a setului de date privind lipsa adăpostului cu o serie de surse 
de date pentru a furniza informații mai detaliate privind lipsa de adăpost și 
dormitul pe străzi. Departamentul lucrează și la un proiect departamental 
încrucișat luând legătura cu Ministerul de Justiție pentru potențiale informații 
conectate despre infracționalitate, tratament pentru consumul de droguri și 
alcool cu colecțiile de date privind lipsa de adăpost. Proiectele pilot vor fi livrate 
în 2022 cu proiecte departamentale încrucișate în anii ulteriori.

Să îmbunătățim diponibilitatea datelor longitudinale, inclusiv să captăm 
experiențele temporare:

• Ca parte a transformării noastre a sistemului de statistici demografice și 
sociale, BNS va dezvolta bunuri longitudinale. Acestea vor permite identificarea 
grupurilor dezavantajate și în stări tranzitorii de interes pentru a susține analize 
ulterioare. Sistemul de statistici integrate va fi conceput și construit în 2022. 

• Departamentul pentru educație își va continua studiul longitudinal privind 
tinerii în Anglia, urmat de o cohortă de tineri cu vârste între 13/14 în 2013 
până la ultimii ani de educație obligatorie, și până la alte forme de educație, 
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instruire, angajare și alte activități, colectând informații despre traseul lor 
profesional și factorii care îi afectează, precum și o serie de informații despre 
caracteristicile lor. În 2021/22 se va dezvolta chestionarul și vor avea loc 
lucrările pe teren, iar datele vor fi disponibile în 2022/23. 

• Departamentul pentru educație și programul pentru studii privind rezultatele 
va livra două noi studii de cohortă urmărind copiii de la 9 luni la 5 ani (Copiii 
din 2020) și de la începutul educației lor primare (Anii 1 sau 2) până la finalul 
școlii primare (Anul 6) (Elevii din 2020). Elevii din 2020 vor fi obținuți și stabiliți 
în 2022, lucrările de teren și livrarea primului având loc în 2022/23. Va folosi 
criteriul de eligibilitate pentru mese școlare gratuite din baza de date a elevilor 
naționali pentru a supraeșantiona elevii dezavantajați, și care să înțeleagă mai 
bine relația dintre reușită, dezavantaj și o serie de caracteristici personale și 
gospodărești.

Să ne asigurăm că abordările inovatoare și flexibile iau în considerare în mod 
adecvat chestiunea consimțământului, încrederii și credibilității:

• Producătorii de date se vor asigura că proiectele de conectare a datelor sunt 
rutate prin guvernanță adecvată și mecanisme de aprobare, ca de exemplu:

• Ministerul de Interne (MI) se va asigura că toate lucrările cu BNS 
privind conectarea datelor sunt aprobate prin guvernanța programelor 
corespunzătoare cu reprezentare superioară atât din partea MI cât și BNS. 

• BNS se va asigura că toată producerea de statistică transformată este revizuită 
și asigurată prin canale oficiale (Grupul de asigurare a cercetării recensământului, 
Comisia de revizuire metodologică și Comisia de consiliere științifică 
longitudinală) și că toate studiile de conectare au aprobare din partea Comisiei 
de consiliere privind etica datelor a Statisticianului Național. Transformarea 
sondajelor noastre va fi revizuită și asigurată prin forumuri adecvate.

• BNS se va asigura că toate seturile de date folosite în analiza Recensământului 
din 2021 pentru Anglia și Țara Galilor vor fi fost aprobate de către comisiile de 
etică relevante, înainte de începerea oricărei lucrări de analiză.  
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Date cuprinzătoare, Principiul 7  
Standardele armonizate pentru grupurile și populațiile 
relevante trebuie revizuite cel puțin la fiecare cinci ani 
și actualizate și extinse, acolo unde este necesar, în 
conformitate cu normele sociale în schimbare și nevoile 
respondenților și utilizatorilor. 

Abordarea noastră
BNS va consulta părțile interesate, exterții de date, utilizatorii și persoanele cu 
experență trăită pentru o revizuire inițială și continuă a standardelor, pentru a ne 
asigura că ținem pasul cu schimbarea societății.  

BNS va publica un Plan de armonizare al Serviciului de statistică guvernamentală 
(SSG) la începutul anului 2022, care va stabili planuri și termene limită pentru 
revizuire și actualizare a standardelor armonizate curente și îndrumare pentru 
colectarea datelor despre egalitate (a se vedea Date cuprinzătoare, Principiul 5). 

Acest plan de armonizare SSG va stabili frecvența planificată a revizuirii 
standardelor armonizate și îndrumării astfel încât colectarea datelor să țină pasul 
cu schimbarea societății. Se va crea o nouă guvernanță pentru supravegherea 
lucrării de armonizare în SSG. BNS va avea un rol important în identificarea 
inițiativelor relevante din cadrul sistemului statistic britanic și va facilita 
diseminarea cunoștințelor și bunei practici.

BNS va continua să lucreze colaborativ cu guvernul Regatului Unit și 
administrațiile autonome prin Comisia inter-administrativă și Comisia pentru 
analiză și evaluare SSG pentru a facilita statistici coerente în cadrul sistemului 
statistic britanic. Concordatul despre statistică publicat recent descrie cadrul 
comun agreat pentru colaborarea statistică între Guvernul Regatului Unit și 
guvernele Irlandei de Nord, Scoției și Țării Galilor. Această colaborare va ajuta la 
construirea unei fundații pentru un sistem statistic cuprinzător în Regatul Unit.

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/publication/concordat-on-statistics/
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Lucrare curentă și planificată
Să învățăm de la alte țări și organe internaționale pentru a ne asigura că 
standardele de armonizare rămân adecvate și relevante:

• Ca parte a activității de implicare și susținere a recomandărilor Statisticianului 
Național cu privire la viitorul recensământului și al statisticilor demografice, 
BNS va juca un rol activ internațional în dezvoltarea de standarde armonizate, 
inclusiv cu Comisia economică europeană a Națiunilor Unite pentru Europa / 
Eurostat privind recomandările recensământului din 2030 privind conceptele 
de populație și definițiile aferente. Acest lucru va garanta că dezvoltarea de noi 
standarde și definiții continuă să utilizeze colaborarea internațională și cea mai 
bună practică. Implicarea utilizatorului și evaluarea cerințelor utilizatorului vor 
avea loc în 2022 și intrând în 2023, cu publicarea recomandării în 2023. 

• Grupul Titchfield pentru statistici privind îmbătrânirea și datele clasificate pe 
vârstă al BNS, care include membri din cadrul Birourilor Naționale de Statistică, 
Agențiilor Națiunilor Unite, agențiilor multilaterale și bilaterale, academicieni 
și organizații ale societăților civile, va continua lucrarea pentru dezvoltarea 
îndrumării de referință. În 2022, 2023 și 2024, grupul va dezvolta planuri de 
lucru cu publicarea recomandărilor în 2025. 

Să îmbunătățim armonizarea și comparabilitatea datelor în țările Regatului 
Unit, regiunilor și de-a lungul timpului:

• BNS va publica un Plan de armonizare SSG la începutul anului 2022 (a se 
vedea Date cuprinzătoare, Principiul 5). Acesta va stabili planuri și termene 
limită pentru revizuirea și actualizarea standardelor armonizate și îndrumare 
pentru măsurile conceptuale privind egalitatea, acoperind diferite modele de 
colectare a datelor, inclusiv prin intervievare față în față, la telefon și online. 

• BNS va stabili planuri pentru revizuiri regulate și actualizare a standardelor 
armonizate și îndrumare ca parte a Planului de armonizare SSG.

• În urma consultării cu părțile interesate și producătorii de date, inclusiv cu 
administrațiile autonome, BNS va concepe și implementa noi aranjamente de 
guvernanță în primăvara anului 2022 pentru mentorat și livrarea Planului de 
armonizare SSG. 

• BNS va revizui Programul de lucru privind coerența SSG publicat în iunie 
2021 în colaborare cu cele 4 națiuni ale Regatului Unit pentru a garanta că 
se concentrează puternic pe incluziune. Un nou program de lucru privind 
coerența va fi publicat în 2022. 

• Centrul pentru egalitate al Biroului Cabinetului va lucra în colaborare cu 
BNS și alte departamente și agenții guvernamentale pentru a promova și 
îmbunătăți uzul de categorii armonizate pentru diferite caracteristici, reflectând 
angajamentele prevăzute în Planul de îmbunătățire a calității al Unității de 
disparitate rasială și în programul de îmbunătățire a datelor despre dizabilitate. 
Acest lucru va furniza o coerență mai mare a colectării de date și raportare în 
organizațiile sectorului public. Lucrarea va continua pe următorii 3 ani. 

https://gss.civilservice.gov.uk/user-facing-pages/coherence-of-statistics/
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• Centrul pentru egalitate al Biroului Cabinetului va lucra cu autoritățile locale 
pentru a înțelege disponibilitatea datelor pentru diferite grupuri și recomanda 
acolo unde armonizarea și alte chestiuni legate de calitatea datelor pot fi 
îmbunătățite, reflectând angajamentele prevăzute în Planul de îmbunătățire a 
calității al Unității de disparitate rasială. Misiunea lucrării va începe la începutul 
anului 2022 și va continua în 2023. 

Să garantăm uzul mai larg al standardelor armonizate când colectăm sau 
raportăm date:

• Reflectând asupra recomandărilor din cel de-al treilea raport trimestrial 
privind progresul reducerii COVID-19 Disparitatea sănătății, Unitatea pentru 
disparitate rasială a Biroului Cabinetului va lucra cu alte departamente 
guvernamentale și agenții pentru a înțelege când colecțiile de date vor migra 
către standardele armonizate pentru etnie. Termenele limită depind de Planul 
de armonizare SSG. 

• HMRC va introduce noi standarde de colectare a datelor pentru sondajele 
HMRC folosind standarde armonizate SSG. Se va căuta un acord pentru 
introducerea de standarde noi ale datelor și diseminare în tot HMRC în 2022. 

• Innovate UK va lucra cu echipa de armonizare SSG în BNS ca parte a revizuirii 
metodelor de colectare a datelor. 

• Parteneriatul de Cercetare și Prevenire a Inovării în Regatul Unit a finanțat 
Violență, Sănătate și Consorțiul Societății (VISION) (City, University of London) 
și va aduce laolaltă producătorii de date și utilizatorii de date în domeniile 
sănătate, justiție civilă, justiție penală și furnizorii sectorului trei de servicii 
specializate adresate victimelor sau supraviețuitorilor, pentru a furniza un 
forum pentru implicare care să permită armonizarea datelor. Cooperarea 
inițială cu utilizatorii de date multiple și producătorii va avea loc în 2022, cu 
propuneri pentru armonizarea datelor informată de teorie și implicare în 2023.

https://www.gov.uk/government/publications/third-quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities/third-quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities
https://www.gov.uk/government/publications/third-quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities/third-quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities
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Date cuprinzătoare, Principiul 8  
Să ne asigurăm că datele și probele Regatului Unit sunt la fel 
de accesibile tuturor, în timp ce se protejează identitatea și 
confidențialitatea celor care împărtășesc date.  

Abordarea noastră
Vom implica o gamă mai largă de oameni pentru a înțelege cum să facem datele 
și probele mai accesibile, în timp ce garantăm securitatea lor, și vom lua măsuri 
de îmbunătățire a accesibilității. 

Producătorii de date guvernamentali revizuiesc rezultatele lor pentru a evalua 
accesibilitatea și garanta adopția standardelor de accesibilitate. Dezvoltarea 
Serviciului de date integrate (SDI) de către BNS va juca un rol cheie în 
accesibilitatea viitoare a datelor și permițând analize intersecționale îmbunătățite. 

BNS dezvoltă SDI pentru a îmbunătăți și crește accesul la datele din Regatul Unit 
și la utilizarea lor de către analiștii departamentelor guvernamentale britanice, 
administrațiilor autonome, Serviciului Național de Sănătate și Autorităților 
Locale. Acest serviciu este conceput să permită accesul rapid și convenabil 
pentru cercetători, în timp ce se protejează în permanență confidențialitatea 
datelor participanților, folosind controale tehnice extensive și operaționale, și o 
guvernanță solidă și transparentă.

Lucrare curentă și planificată
Să îmbunătățim accesul la date administrative pentru o gamă largă de 
utilizatori:

• Centrul pentru egalitate și incluziune al BNS va facilita considerarea dezvoltării 
unor date despre egalitate centralizate, explorabile și accesibile în tot Regatul 
Unit și analiza resurselor în contextul dezvoltării unui Serviciu de date 
integrate. 

• Ministerul de Interne va continua să își dezvolte comunicările statistice pentru 
a se asigura că sunt potrivite pentru utilizatori experți și non-experți. Se va 
include și un număr tot mai mare de seturi de date disponibile într-un format 
deschis pentru utilizatori să își efectueze propriile lor analize. În plus, un 
program de lucru este pe cale să aibă loc pentru a îmbunătăți accesibilitatea 
tuturor comunicatelor statistice ale Ministerului de Interne, inclusiv reducerea 
numărului de documente PDF folosit și creșterea disponibilității statisticilor 
publicate în format HTML.

• Ofqual a condus inițiativa de deschidere a datelor cu Serviciul pentru 
admitere la universități și colegii și BNS (proiectul de diseminare de date 
GRADE) pentru a disemina date despre studenții la GCSE și A level, punând 
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la dispoziție micro-date administrative cercetătorilor acreditați prin Serviciul 
de cercetare securizată BNS. Prin aceasta, se permite un studiu de cercetare 
pe baza datelor pseudoanonimizate, inclusiv permiterea examinării acordării 
notelor în 2020 și în special în rândul grupurilor protejate. Datele pentru 
perioada  2017 - 2020 sunt acum disponibile, datele din 2021 urmând să fie 
disponibile până în primăvară 2022. Date suplimentare vor fi diseminate în 
viitor, în funcție de cerere.  

Se planifică îmbunătățirea instrumentelor existente, precum și dezvoltarea 
instrumentelor conduse de noul cetățean, pentru îmbunătățirea 
accesibilității datelor:

• BNS dezvoltă instrumente de peisagistică a datelor pentru a ajuta utilizatorii 
să navigheze statistici publicate despre infracționalitate și justiție. În 2022, 
instrumentul va fi publicat prin compilarea datelor publicate despre măsurile 
anti prejudiciu. 

• Centrul pentru egalitate al Biroului Cabinetului va cerceta nevoile utilizatorului 
pentru tablouri de date explorative care vor fi extrase din stocul de date privind 
egalitatea. Lucrările de construcție, testare și eliberare a tablourilor vor avea loc 
în 2022, cu iterații viitoare ca răspuns la feedback-ul utilizatorului în 2023.  

• Guvernul scoțian va continua să actualizeze și să îmbunătățească motorul 
de căutare de probe privind egalitatea, luând legătura cu utilizatorii pentru a 
garanta că îndeplinește nevoile. 

• Guvernul galez explorează transferarea rezultatelor sondajului național 
afișate interactiv din formatul Excel în format web. Acest lucru va îmbunătăți 
accesibilitatea în timp ce se păstrează o simplitate importantă utilizatorilor.  

• Departamentul pentru educație contină dezvoltarea unei platforme de 
diseminare pentru statistici oficiale (Explorează statistici despre educație) 
care asigură standarde constante ale datelor deschise în toate publicațiile 
și furnizează un acces facil la toate datele publicate printr-un serviciu web 
accesibil. Acest lucru va permite utilizatorilor să creeze tabele cu rezumate și să 
efectueze o a doua analiză prin programul individual de construcție a tablourilor. 
Funcționalitatea serviciului va fi îmbunătățit iterativ prin faza beta a publicului 
bazată pe feedback-ul utilizatorului. Pe lângă acestea, Departamentul pentru 
educație ia în considerare și uzul de tablouri complementare (via R Shiny sau 
PowerBI) care să existe împreună cu statisticile lor oficiale publicate pentru a 
crește și mai mult accesibilitatea datelor și analizei. 

• Departamentul pentru mediu, alimente și afaceri rurale își va dezvolta mai 
departe cadrul indicator al rezultatelor pentru Planul de mediu pe un termen 
de 25 de ani, care permite utilizatorilor să exploreze grafice într-o serie de 
teme de mediu. Tabloul va fi actualizat la jumătatea lui 2022. 

• Biroul pentru studenți va revizui tehnologia folosită pentru a produce 
tablouri de date care să permită un acces mai bun pentru utilizatori și să 
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reducă problemele de accesibilitate. În funcție de rezultatul revizuirii, toate 
îmbunătățirile trebuie implementate în 2023. 

Să ne asigurăm că limba, alfabetizarea, formatul și înțelegerea sunt luate în 
considerare când prezentăm analiza și probele:

• BNS oferă resurse ca să stabilească o revizuire a comunicărilor accesibile și să 
facă recomandări pentru o abordare eficientă și de lungă durată pentru BNS. 

• Ca parte a lucrării sale de dezvoltare a recomandărilor Statisticianului Național 
privind viitorul recensământului și al statisticilor demografice, BNS va solicita 
feedback la publicațiile sale și website continuu pentru a identifica metode noi 
și inovatoare de a implica diverse audiențe. Această lucrare va continua până la 
trimiterea recomandărilor în 2023. 

• BNS va continua să promoveze adopția standardelor de accesibilitate 
guvernamentală în rezultatele din sistemul statistic al Regatului Unit. 
Activitățile curente includ: 

• Echipa digitală a Centrului pentru egalitate din cadrul Biroului Cabinetului va 
solicita un audit privind accesibilitatea testând pentru noi produse și servicii. 
Prin acest lucru se garantează că analiza și datele sunt prezentate într-o 
manieră clară și accesibilă, inclusiv în raport cu limbajul folosit. 

• Acolo unde Centrul pentru egalitate din cadrul Biroului Cabinetului 
colectează sau raportează date, rezultatele vor fi dezvoltate în conformitate 
cu standardele serviciului guvernamental, care include principiile pentru (1) 
înțelegerea utilizatorilor și nevoilor lor și (2) cum să facă serviciile utilizabile 
și accesibile tuturor. Procesul de publicare a datelor va include înțelegerea 
utilizatorilor de date și toate nevoile specifice. Acesta se va efectua continuu, 
pe măsură ce noi rezultate se dezvoltă. 

• În cursul dezvoltării continue a platformei sale statistice de explorare a 
educației, Departamentul pentru educație a testat și va continua să testeze 
accesibilitatea serviciului în mod regulat pentru a garanta că regulamentele 
sunt respectate. 

• Departamentul pentru mediu, alimente și afaceri rurale (DMAAR) va revizui 
compendiumul statisticilor naționale pentru indicatori de bio-diversitate 
pentru accesibilitate și dezvoltarea recomandărilor pentru îmbunătățiri 
viitoare. Raportul și recomandările vor fi publicate la jumătatea anului 2022. 
DEMAAR desfășoară și lucrări de migrare publicațiilor existente în format  
HTML și va extinde producerea de seturi de date și alt cuprins aprofundat 
pentru a satisface pe deplin nevoile utilizatorului. 

• Biroul pentru studenți a organizat un grup de lucru analitic intern care să 
revizuiască și actualizeze îndrumarea pentru analiști cu privire la problemele 
de accesibilitate, astfel încât noile comunicări de date să fie accesibile. În 
mod continuu, campionii accesibilității vor continua să promoveze și să 
sprijine producerea de date accesibile. 
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• Departamentul pentru egalizare, locuințe și comunități va continua să 
revizuiască cerințele de accesibilitate și să implementeze îmbunătățiri în 
toate rezultatele pentru a satisface mai bine nevoile utilizatorului. 

• Kings College London a elaborat o îndrumare despre cum se pot face datele 
mai accesibile pentru a implica cetățenii cu date care mai apoi să fie înțelese 
mai bine. 

• Echipa pentru Obiective de dezvoltare de lungă durată a BNS se va asigura 
că site-ul de date al acestora îndeplinește standardul de accesibilitate [de pe 
îndrumările privind accesibilitatea aflate pe Web (WCAG 2.1)] prin reevaluare 
și certificare în vară 2022.

Să publice date administrative existente care ajută să înțelegem mai bine 
incluziunea:

• Departamentul pentru educație va pune la dispoziție publicului mai multe date 
de la Recensământul școlar englez privind mesele școlare gratuite, inclusiv 
eligibilitatea la acestea, pe perioada ultimilor 6 ani din cadrul statisticilor 
naționale principale privind caracteristicile elevilor. Acesta este drept răspuns 
la interesul publicului. 

• Biroul pentru studenți va publica caracteristici suplimentare ale studenților, 
nepublicate în altă parte, ca parte a publicărilor lor anuale existente despre 
egalitate și diversitate printre studenții din mediile academice superioare și 
rezultatele educației lor, împreună cu informații de calitate a datelor. Acestea 
vor fi publicate inițial în vară 2022 iar apoi în fiecare an. 

• Guvernul scoțian va analiza indicatorii cadrului național de performanță 
individual sau pe gospodărie pentru a identifica măsura în care defalcările 
privind egalitatea sunt disponibile și pentru fiecare indicator să se stabilească 
un plan care fie să permită analiza indicatorului existent prin caracteristici 
protejate sau să identifice modalități alternative de a furniza probe.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00778-019-00564-x


40 | Date operative cuprinzătoare 



41 | Date operative cuprinzătoare 

Contactați-ne
Dacă doriți să luați legătura cu noi, vă rugăm să ne trimiteți un email la 
equalities@ons.gov.uk Alternativ, ne puteți scrie la:

Government Buildings 
Cardiff Road 
Newport 
South Wales 
NP10 8XG

mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=
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