
  
  
  
  

 

 

Date Operative 
Cuprinzătoare:planul nostru 
de a cuprinde mai multe date 

 

 

 

Broșură ușor de citit 
ianuarie 2022 

  



 

 
 

 

Cuprins 

 

 

Cine suntem și ce facem: pagina 2 

 
 Mai multe despre planul nostru: pagina 3 

 

 

Principiile privind datele cuprinzătoare: 
pagina 4 

 

 

Ce să faceți dacă aveți întrebări: pagina 
15 

 

 

În acest document ușor de citit, cuvintele 
care ar putea fi dificil de înțeles sunt 

scrise cu bold. Vă vom explica înțelesul 
lor după ce au fost folosite. 



 
2 

 

 

 

 
 

 

Cine suntem și ce facem 

 
 

Suntem Biroul Național de Statistică. 
 

Statisticile sunt informații de la 
oameni sau organizații care sunt 
colectate și comparate. 

 

 

Am lucrat cu alții ca să aflăm cum 
îmbunătățesc ei datele în Regatul Unit 

pentru a le face mai cuprinzătoare.  
 
Datele sunt fapte sau cifre. 
 

Cuprinzătoare înseamnă că oricine 
poate fi implicat. 

 

 

Statisticianul Național este 
responsabil de colectarea informațiilor 
despre oamenii care locuiesc în 

Regatul Unit. 

 

 

În această broșură, vă spunem despre 

Planul nostru de implementare. 
Acest plan explică unele schimbări 
prezente și viitoare care vor îmbunătăți 
datele din Regatul Unit cuprinzând mai 

multe dintre ele. 
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Mai multe despre planul nostru 

 

 

Schimbările enumerate în planul 
nostru sunt grupate în 8 principii 

privind datele cuprinzătoare. 
 
Principiile sunt cele în care credem. 

 

 

Unele schimbări au început deja să 

aibă loc, altele vor avea loc curând. 
Vor avea loc mai multe schimbări în 
viitor, planul acesta fiind actualizat 

anual. 

 

 

Un nou grup independent numit 
Comisia de sfătuire a Statisticianului 
Național va sfătui Statisticianul 

Național ce să facă încât datele să 
devină mai cuprinzătoare. 

 

 

Independent înseamnă că nu face 

parte din guvern.  
 
Aceasta va publica sfaturile împreună 

cu progresul planului. Toată lumea va 
putea vedea rapoartele. 
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Date cuprinzătoare – Principiul 1 

Stabilirea încrederii 

 

 

 

Vrem să ne asigurăm că oamenii pot 
împărtăși date în siguranță și că știu 

cum vor fi folosite. Acest lucru va ajuta 
oamenii să știe că furnizarea datele lor 
se va face în siguranță. 

 

 

Vrem ca oamenii din diverse medii și 

cei subreprezentați să știe că vor fi 
incluși în date. 

 

 

Subreprezentați înseamnă că avem 
mai puține date despre aceste 
categorii de oameni comparativ cu alte 

categorii de oameni. 

 

 

Autoritatea Britanică de Statistică va 
desfășura activități pentru: 
• a crește încrederea oamenilor în 

colectarea datelor  
• a garanta că grupurile care 

colectează datele o fac în mod 

corect  
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Date cuprinzătoare – Principiul 2 
Lucrăm împreună pentru a face schimbări 

în Regatul Unit în același timp 

 

 

 

Vom lucra cu multe organizații pentru 
a ne asigura că datele devin mai 

cuprinzătoare în tot Regatul Unit în 
același timp. 

 

 

Acestea includ: 
• governul și administrațiile 

autonome din Regatul Unit  
• persoane care lucrează în 

învățământ și cercetare 

• organizații comunitare și caritabile 

 

 

Guvernul Regatului Unit și 
administrațiile autonome sunt 

responsabile de conducerea țării. 

 

 

Administrațiile autonome sunt 
Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. 
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Vom da sfaturi pentru a ne asigura că: 
• colectarea de date este 

cuprinzătoare 

• datele pot fi comparate 
• calitatea datelor colectate este bună 

 

 

Biroul Național de Statistică va găsi 
exemple de modalități de incluziune a 

datelor. Va împărtăși exemplele bune 
cu toți ceilalți. 

 

 

Comisia de sfătuire a Statisticianului 

Național privind datele cuprinzătoare 
va: 
• verifica dacă organizațiile urmează 

acest plan  
• scrie rapoarte care să arate 

schimbările apărute  

 

 

Ne vom gândi cum pot fi datele 
colectate de la mai multe categorii de 
oameni din Regatul Unit. 

 

 

Vom scrie un Plan de Evaluare.  
Planul de Evaluare va arăta: 

• ce schimbări fac organizațiile 
• care sunt rezultatele și impactul 

schimbărilor 
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Date cuprinzătoare – Principiul 3 

Să ne asigurăm că datele sunt de la 

toate categoriile de oameni 

 

 

 

Datele trebuie colectate de la toate 
categoriile de oameni, din toate părțile 

Regatului Unit. Trebuie să continuăm 
să verificăm dacă acest lucru se face în 
maniera corectă. 

 

 

Vom scrie un plan și vom desfășura 
activități pentru a ne asigura că 
grupurile de oameni subreprezentate 

în datele britanice pot fi mai implicate. 

 

 

Vrem ca organizațiile care folosesc 

date să colaboreze pentru a garanta că 
datele sunt colectate de la toate 
categoriile de oameni. 

 

 

Noua Comisie de sfătuire a 

Statisticianului Național privind datele 
cuprinzătoare va sfătui cum să 
implicăm mai mult categoriile 

subreprezentate. 
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Date cuprinzătoare – Principiul 4 

Să colectăm date de calitate bună 

 

 

 

Trebuie să ne îmbunătățim căile de 
lucru astfel încât: 

• să se colecteze suficiente date 
• datele colectate să fie de calitate 

bună și să includă informații de la 
toate categoriile de oameni 

 

 

Organizațiile care folosesc și compară 
date au nevoie ca acestea să fie de 
bună calitate. 

 

 

Biroul Național de Statistică creează un 
serviciu numit Serviciul Datelor 

Integrate. 

 

 

Acesta va ajuta organizațiile din tot 
Regatul Unit să: 
• vadă mai multe date 

• să unească datele 
• să compare datele mai bine 
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Date cuprinzătoare – Principiul 5 

Să folosim cuvintele și frazele potrivite 

 

 

 

Activitățile de colectare a datelor 
trebuie să utilizeze cuvintele sau 
frazele potrivite pentru a descrie 

oamenii. 

 

 

Este important să: 
 

• folosim cuvinte și fraze pe care 
oamenii le înțeleg și sunt de acord 
cu ele 

 

 

• ne asigurăm că cuvintele și frazele 

înseamnă același lucru pentru toată 
lumea și că sunt cuprinzătoare  

 

 

• folosim aceleași cuvinte și fraze în 
diferite activități de colectare a 

datelor astfel încât datele să poată fi 
comparate   
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Vom îmbunătăți sfaturile despre cum 
să colectăm date cuprinzătoare și de 
bună calitate vorbind cu mulți oameni.  

 
Biroul Național de Statistică va publica 
un plan de actualizare a acestor 
sfaturi. Toată lumea va putea vedea 

acest plan și se va putea implica.  
 
Biroul Național de Statistică va lucra cu 

guvernul Regatului Unit și 
administrațiile autonome pentru 
îmbunătățirea sfaturilor: 

 

 

 

 

• despre cuvintele și frazele potrivite 
care pot fi folosite când se 

colectează date, astfel încât acestea 
să fie cuprinzătoare, ușor de înțeles 
și la fel în tot Regatul Unit 

• să ajute organizațiile să distribuie 
modalități de lucru bune  

• despre regulile pe care guvernul 

vrea ca organizațiile care colectează 
și folosesc date să le urmeze  

 
Biroul Național de Statistică va sfătui și 

despre cele mai bune metode de 
colectare a datelor cu caracter 
personal. 

 

 

 

 

Vârsta, religia și mediul de proveniență 
sunt exemple de caracteristici 
personale. 
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Date cuprinzătoare – Principiul 6 

Să încercăm modalități noi și diferite 

de colectare a datelor 

 

 

 

Trebuie să încercăm noi modalități de 
colectare a datelor pentru a ne ajuta 
să înțelegem mai multe despre diverse 

categorii de oameni și nevoile lor. 

 

 

Vom găsi și distribui cele mai bune și 
mai noi activități de colectare a datelor 
pentru diferite categorii de informații și 

oameni, pentru a înțelege mai bine 
grupurile subreprezentate. 

 

 

Noua Comisie de sfătuire a 
Statisticianului Național privind datele 
cuprinzătoare va sfătui despre cele mai 

bune studii de cercetare calitativă 
pe care să le folosim și care să ne 
ajute să înțelegem mai bine grupurile 

subreprezentate. 

 

 

Cercetarea calitativă înseamnă să 

înțelegem opiniile, experiențele și nevoile 
oamenilor din perspectiva lor. 
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Date cuprinzătoare – Principiul 7 

ne asigurăm că sfaturile despre 

folosirea cuvintelor și frazelor este la zi 

 

 

 

Trebuie să verificăm dacă sfaturile sunt 
actualizate cel puțin la 5 ani și să 
îmbunătățim și adăugăm informații, 

dacă e nevoie. 

 

 

Trebuie să ne asigurăm că sfaturile 
sunt în concordanță cu: 

• schimbările în gândire ale 
publicului și cuvintele și frazele 
folosite 

• nevoile oamenilor care furnizează 

date 
• nevoile oamenilor care folosesc date 

 

 

Public înseamnă oameni obișnuiți, 
precum oamenii din zona dvs. locală. 

 

 

Biroul Național de Statistică va vorbi cu 
foarte mulți oameni și grupuri pentru a 
schimba în mod corect sfaturile. 
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Va scrie un plan care arată când vor fi 
verificate sfaturile pentru a ține pasul 

cu schimbările de gândire ale 
publicului. 

 

 

Biroul Național de Statistică va încuraja 
aplicarea sfaturilor în tot Regatul Unit. 

 

 

Biroul Național de Statistică va lucra cu 
guvernul Regatului Unit și 
administrațiile autonome pentru a 

nivela statisticile în tot Regatul Unit. 
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Date cuprinzătoare – Principiul 8 

Asigurați-vă că datele sunt accesibile 

 

 

 

Datele trebuie să fie accesibile 
tuturor. De exemplu, am putea fi 

nevoiți să oferim datele în limbi și 
formate diferite ca toată lumea să le 
citească și înțeleagă. 

 

 

De asemenea, trebuie să păstrăm în 
siguranță toate informațiile 

personale ale oamenilor. 
 
Personale înseamnă că sunt despre 

dvs. și sunt private. 

 

 

Vom vorbi cu foarte mulți oameni ca 
să înțelegem cele mai bune 
modalități de a îmbunătăți 
accesibilitatea și păstrarea în 

siguranță a informațiilor personale. 

 

 

Noul Serviciu de Date Integrate va 

păstra informațiile personale în 
siguranță, astfel încât doar organizațiile 
guvernamentale și alți utilizatori 

autorizați să le acceseze și utilizeze cu 
ușurință. Nimeni nu va putea fi 
identificat din publicații. 
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Ce să faceți dacă aveți întrebări 

 

 

Luați legătura cu noi dacă doriți să 
discutați despre plan. 

 

 

Trimiteți un email la această adresă: 
equalities@ons.gov.uk 

 

 

Versiunea completă a acestui 

document este intitulată 
 

“Date Operative Cuprinzătoare 
Plan de Implementare" 

 

mailto:equalities@ons.gov.uk

