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Conținut: 

Partea 1 – Trecerea în revistă a conceptelor, definițiilor și 
surselor de date pentru dezvoltarea statisticii privind 
antreprenoriatul în rândul femeilor  

• Definiția antreprenoriatului: aceleași concepte de bază   
• Cadrul Eurostat/OCDE  pentru măsurarea 

antreprenoriatului și Programul indicatorilor privind 
activitatea de antreprenoriat (PIAA) 

• Definiția operațională și unele întrebări deschise 
• Datele privind ocuparea pe cont propriu pentru măsurarea 

activității de antreprenoriat  
• Sursele de date   
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Conținut: 

Partea 2 – Sondajul factorilor de succes în activitatea de 
antreprenoriat  (SFSAA)   
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Partea 3 – Registrul Întreprinderilor și alte surse 
administrative integrate: experiența italiană  

3.1 – O trecere în revistă a registrului italian: 
principalele caracteristici, procesul de actualizare, 
sursele administrative utilizate  
3.2 – Demografia și indicatorii business  
3.3 – Noua structură informațională cu privire la 
ocupare –  Baza de date corelată angajator-angajați 
(LEED) 
 



Context  
 
Antreprenoriatul și antreprenorii sunt promotori importanți ai creșterii 
economice, ocupării, inovațiilor, productivității și abilitării individuale 
 
Femeile sunt una din resursele relevante pentru antreprenoriat.  
 
Lacuna de gen în domeniul antreprenoriatului:  care sunt motivele? 
 
Este mai puțin probabil ca femeile să devină antreprenori decât bărbații, iar 
când acestea devin antreprenoare, întreprinderile lor sunt mai mici și sunt 
concentrate într-o gamă limitată de sectoare (Piacentini, 2013). 
  
Necesitatea datelor statistice pentru a cuantifica această lacună și pentru a oferi 
analize comparative   
o caracteristicile femeilor (și bărbaților) antreprenori (de ex. vârsta, studiile, 

abilitățile, experiența)  și analiza impactului acestora 
 asupra performanței afacerii lor (supraviețuire, crearea de locuri de muncă, 

productivitatea) 
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Statisticile comparabile pe plan internațional în domeniul antreprenoriatului 
conform dimensiunii de gen urmează să țină cont de: 

 Definiție   

 Metodologia comună și partajată  

 Sursele relevante de date  
 

Definiția antreprenorilor (femei/bărbați) și a afacerilor conduse de femei 
 
Definiția antreprenorilor implică provocări teoretice și empirice  
 
 Identificarea problemei: cum să se facă distincția între antreprenori și alți 

agenți de afaceri; cum să se facă distincția între întreprinderile 
deținute/gestionate de femei și bărbați 

 
Definiția vastă sau caracterizarea unui antreprenor este unul din cele mai 
eluzive aspecte spre măsurare (Shumpeter, Cantillon, Baumol, etc). 
 



  

 
Cadrul OCDE pentru măsurarea antreprenoriatului  
 
Programul indicatorilor privind activitatea de antreprenoriat 
(PIAA) 
 
 
1) Programul indicatorilor privind activitatea de antreprenoriat (PIAA), lansat 

de OCDE în septembrie 2006, își propune drept scop să dezvolte statistici 
comparabile la nivel internațional cu privire la activitatea de 
antreprenoriat și determinanții acesteia. În 2007, Eurostat și-a conjugat 
forțele cu OCDE pentru a crea un PIAA comun OCDE-Eurostat, activitatea 
începând cu elaborarea definițiilor și conceptelor standard drept bază 
pentru colectarea datelor empirice. 

2) Abordarea OCDE-Eurostat a încercat să combine definițiile mai 
conceptuale ale antreprenoriatului cu indicatorii empirici (disponibili).  
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Programul indicatorilor privind activitatea de antreprenoriat (PIAA) 
 
 

3) Definiția antreprenoriatului ia în considerație trei componente : 
• ANTREPRENORII sunt acele persoane (proprietari de afaceri) care 

încearcă să genereze valoare prin crearea sau extinderea unei 
activități economice, prin identificarea și exploatarea de produse, 
procese sau piețe noi. 
 

• ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT ține de întreprinderea unor 
acțiuni umane întru generarea de valori prin crearea sau extinderea 
activității economice, prin identificarea și exploatarea de noi 
produse, procese sau piețe. 
 

• ANTREPRENORIAT este fenomenul asociat cu activitatea de 
antreprenoriat. 
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Programul indicatorilor privind activitatea de antreprenoriat 
(PIAA) 
  
Categoriile de top pentru indicatorii privind activitatea de antreprenoriat  
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Definiția conceptuală a ANTREPRENORULUI relevă câțiva 
factori: 
- atitudini personale pentru a suporta riscurile   
- “crearea de valoare” și “inovație”  drept caracteristică care 

distinge activitățile de antreprenoriat  
 
3 elemente substanțiale: 
 
 antreprenorul este definit atât timp cât există un rezultat al 

conduitei sale, adică existența activității sale de afaceri 
 
 un nivel de inovare: ceva “nou” creat 
  
 generarea de valoare adițională (economică/socială) (de ex. 

abilitatea de a genera creștere)  

Programul indicatorilor privind activitatea de antreprenoriat (PIAA) 
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Antreprenori   
 
- foarte aproape de start-up-uri (crearea de noi întreprinderi)  
 
- performanța antreprenorială și impactul PIAA mai cu seamă 
în baza datelor privind demografia afacerii, care generează 
valoare (creatori de noi locuri de muncă, adică cu angajații) și 
care generează creștere (creștere mare și ”gazele” – 
întreprinderi cu creștere rapidă)  

 

Programul indicatorilor privind activitatea de antreprenoriat (PIAA) 
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Transpunerea în reguli operaționale este foarte dificilă:  
• Nu este măsurabilă într-un mod direct și unic 
• Nu este o metodologie completă partajată  

 
o o problemă substanțială de recunoaștere a faptului că 

antreprenorul deține caracteristici antreprenoriale specifice 
 ≈ unele aspecte de generare de valoare țin de tipul 
întreprinderii 
 
o identificarea antreprenorului drept persoană fizică 

(femeie/bărbat)  
 ≈ proprietarul afacerii (sau structura proprietății) sau 
fondatorul sau unele abilități manageriale  

 
 

 

Trăsături operaționale 
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Conform definiției PIAA și altor studii OCDE sunt câteva 
întrebări deschise 
 
- dimensiunea afacerii ( limita de jos/sus)  

 
- cerințe privind dreptul de proprietate (implicarea 

statutului juridic al afacerii) 
 

- participarea în crearea afacerii (ca fondator sau 
manager) 
 

- abilități de management    

Trăsături operaționale  
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 Care tipuri de întreprinderi pentru statistica privind activitatea de 
antreprenoriat? 
 
Activitatea de antreprenoriat implică ÎMM și companiile mari (și 
companiile mari pot fi antreprenoriale) 
 
Dimensiunea este măsurată conform ocupării: doar afacerile care 
angajează cel puțin o persoană trebuie să fie clasificate ca 
antreprenori 
 
excluzând restul (fără angajați) înseamnă excluderea unui număr 
mare de întreprinderi mici (așa-numiții angajatorii pe cont propriu) 
care reprezintă proprietarii de afaceri care-și creează propria ocupare 
și apoi creează valoare economică (poate sunt multe afaceri fără 
angajatori deținute de femei). 
 
angajator pe cont propriu (fără angajați) și angajatorii în general, o 
astfel de informație poate fi obținută din Registrul Întreprinderilor    
 

Dimensiunea afacerii   
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Antreprenorul drept proprietar al afacerii.  
 
Forma proprietății depinde de structura organizațională a afacerii. 
Identificarea problemei:  
 Pentru companiile mici și foarte mici care deseori sunt 

organizate conform structurilor simple de business, cum ar fi 
întreprinderile individuale sau parteneriatele, este suficient de 
simplu și derivarea gender este mai ușoară (foarte simplu dacă 
proprietarul este unul) 

 Pentru organizațiile complexe, cum ar fi corporațiile, 
desemnarea gender este o sarcină dificilă. Structura 
proprietății în corporații: 

- compuse de persoane fizice și juridice  
- Luarea deciziilor deseori este desemnată conform funcțiilor sau 

conform acțiunilor deținute 
 

Cerințele față de dreptul de proprietate   



15 

 
 o varietate de categorii legale definite diferit în diverse țări 
 lipsa de surse detaliate  
 Fără reguli partajate pentru măsurarea prin prisma de gen a 

dreptului de proprietate în prezența unui număr mare de 
acționari 

 necesitatea unor reguli operaționale pentru a enumera sau 
calcula acțiunile controlate de majoritatea persoanelor  

Cerințele față de dreptul de proprietate  

Multe analize și date au fost produse din punct de vedere 
istoric doar în baza unor categorii de companii, de ex. 
întreprinderile individuale, parteneriatele, unde elementele 
subiective reprezentate de acționari prevalează asupra celor ce 
țin de capital.  
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Alte întrebări: 
 
Managementul și dreptul de proprietate: managerii sau alți 
membri ai consiliului fără deținerea de acțiuni nu sunt 
antreprenori.  
 
Proprietarul afacerii și fondatorul afacerii: aceștia nu pot 
coincide, deși este mai probabil ca fondatorul afacerii (cel cu 
ideea inovativă) să fie și antreprenor, proprietarul care a 
obținut activitate prin moștenire sau achiziție.  
Ambele tipuri pot fi relevante pentru analiză, în dependență de 
faptul dacă sunt mai orientate spre înțelegerea motivului de 
inițiere a afacerii sau creșterii afacerii, ambele tipuri de 
informații depinzând de sursele disponibile de date.  
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Definiția operațională a antreprenorului sugerată de OCDE 
este: 
 
Antreprenorii sunt persoanele care dispun de control direct 
asupra activității unei întreprinderi, prin deținerea în 
proprietate a totalității sau unei părți semnificative din 
acțiunile afacerii. Antreprenorii – angajatori sunt antreprenorii 
care angajează cel puțin o altă persoană.  
 
PIAA se axează pe producerea informației din Registrul 
Întreprinderilor, ceea ce înseamnă că dimensiunea de gen 
trebuie să fie inclusă sau să poată fi derivată din RÎ pentru a 
produce informații privind întreprinderile deținute de femei 
sau bărbați și pentru a realiza analiza tradițională privind 
productivitatea, creșterea, etc. 
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Modalitatea de identificarea a antreprenorilor mai este încă în 
curs de discuție și poate fi diferită în diverse țări conform 
regulilor lor operaționale, surselor disponibile și indicatori 
utilizați.  
 
Din punct de vedere empiric ar putea exista o varietate de 
indicatori cantitativi privind antreprenorii  
 
Cele mai deseori utilizate sunt datele privind auto-ocuparea 
pentru măsurarea activității de antreprenoriat  
 
Statisticile privind ocuparea sunt bine acoperite de Registrul 
Întreprinderilor  și sondajele gospodăriilor casnice  
 
Se referă la standardele internaționale oficiale (SNA2008, 
ISCE93)  
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Cadrul internațional conceptual ce ține de definiția 
antreprenorului 
 
În 2013, ILO a definit antreprenorii ca : “lucrători care dețin 
aranjamente prin care lucrătorul și unitatea pe care o deține și 
operează sunt entități juridice separate. Se ține cont de 
angajații întreprinderilor pe care le dețin; expuși la riscuri 
financiare și juridice mai mici decât alte persoane angajate pe 
cont propriu ca antreprenori” 
 
Analiștii de politici economice și ale pieții muncii utilizează 
statistici cu privire la statutul ocupării pentru a evalua impactul 
ocupării pe cont propriu și antreprenoriatului asupra ocupării și 
creșterii economice, cât și pentru a evalua consecințele 
politicilor de stat cu privire la dezvoltarea economică și crearea 
de locuri de muncă. 
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Definiția ICSE  
Conferința Internațională a 15-a a statisticienilor în domeniul 
muncii a adoptat în ianuarie 1993 o rezoluție cu privire la ICSE 
(Clasificarea Internațională a Statutului în Ocupare) 
 
7. Auto-ocuparea sunt locurile de muncă în care remunerarea 
depinde direct de profituri (sau potențialul de profituri) 
derivate din bunurile și serviciile produse (unde propriul 
consum este considerat a fi parte din profituri). Persoanele 
vizate iau deciziile operaționale care afectează întreprinderea 
sau deleagă deciziile date, menținând responsabilitatea pentru 
bunăstarea întreprinderii. (În contextul dat „întreprinderea" 
include operațiunile unei singuri persoane.)  
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9.2. Angajatorii  sunt acei lucrători care lucrează pe cont propriu sau cu 
unul sau câțiva parteneri, deținând tipul de muncă definit drept „auto-
ocupare" (cf. par. 7), și în capacitatea dată, în mod continuu (inclusiv în 
perioada de referință) a angajat una sau mai multe persoane să 
muncească în afacerea lor ca „angajați" (cf. par. 8). Sensul frazei 
„angajează în mod continuu" urmează să fie determinat de 
circumstanțele naționale, într-un mod care să fie consistent cu definiția 
„angajaților cu contracte stabile" (cf. par. 8). (Partenerii ar putea fi sau nu 
membri ai aceleași familii sau gospodării) 
 
10.3. Lucrători pe cont propriu  sunt lucrătorii care lucrează pe cont 
propriu sau cu unul sau mai mulți parteneri, deținând tipul de muncă 
definit drept „auto-ocupare" (cf. par. 7), și care nu au angajat în mod  
continuu nici-un  „angajat" (cf. par. 8) care să muncească pentru dânșii pe 
parcursul perioadei de referință. Trebuie de notat faptul că pe parcursul 
perioadei de referință, membrii acestui grup ar putea angaja „angajați„ 
nu în mod continuu. (Partenerii ar putea fi sau nu membri ai aceleași 
familii sau gospodării.) 
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Utilizarea datelor privind auto-ocuparea: unele precauți, 
remarci și puncte de discuție  
 
Avantaje: 
 Accesibilitate: disponibile în multiple surse (Registrul 

Întreprinderilor, AFM) 
 Disponibilitate: este un concept destul de armonizat – 

comparația între țări este fezabilă 
 
Dezavantaje  
 Prea îngust: nu toți antreprenorii sunt auto-ocupați  
 Prea vast: nu toate persoanele auto-ocupate sunt 

antreprenori  
 Erori de clasificare: în dependență de modalitatea în care sunt 

colectate datele de intervievator (eroare de clasificare),  
 de respondent  (eroarea de auto-percepție)  
 de angajator (pentru motive fiscale sau de contribuții) 
 



23 

 
 Definiția nu este implementată în același mod 

(particularități naționale în cadrul de reglementare) : 
includerea/ne-includerea proprietarilor de afaceri 
incorporate 

 
Conform definițiilor oficiale (ISCE93 și SNA2008) , o persoană 
care-și derulează afacerea sa drept întreprindere individuală 
într-un business neincorporat este clasificată drept auto-
angajată.  
 
Proprietarul/managerul afacerilor incorporate care este 
implicat activ în afaceri este deseori clasificat drept angajat în 
scopuri fiscale, deoarece primesc salariu drept parte a 
compensației  
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Remarci de măsurare: statutul de gen se referă la persoane 
fizice, este dificil de a-l transpune pentru întreprinderi (afaceri 
deținute de femei/bărbați drept o caracteristica companiei).  
 
În datele la nivel de companie, auto-ocuparea este o funcție 
măsurată la un anumit moment în timp sau în mediu; poate 
varia între 0-1.  
 
În ceea ce privește acuratețea cu privire la definiția 
operațională OCDE : 
 
- pentru întreprinderi individuale  – foarte aproape   
- pentru parteneriate – aproape, probleme de măsurare în 
cazul multor persoane 
- pentru corporații– nu este aproape, deseori auto-ocuparea 
nu există 
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Forma juridică  Prezența 
angajaților  

Numărul 
întreprinderilor 

active  

Procentul 
întreprinderil

or active  

Procentul 
întreprinderilor 

fără auto-
ocupare  

Auto-ocupare (proprietari) 
% din total A-O după forma 

juridică și gen  

Auto-ocupate (lucrători 
familiali care contribuie) 

% din total A-O după 
formă juridică și gen 

AO_Femei  AO_Bărbați AO_Femei  AO_Bărb
ați  

Întreprindere individ NU            
2,124,100  48.4 0.0 26.0 66.7 3.8 3.6 

Întreprindere individ DA               
619,652  14.1 0.0 23.5 59.5 9.2 7.7 

Parteneriat  NU               
378,873  8.6 0.0 31.2 67.4 0.7 0.7 

Parteneriat  DA               
363,682  8.3 0.0 29.6 68.4 1.1 0.9 

Corporație  NU               
304,517  6.9 49.8 28.2 71.8 

Corporația  DA               
524,029  11.9 43.2 23.8 76.2 

Cooperativă  NU                 
12,417  0.3 80.8 43.2 56.8 

Cooperativă  DA                 
44,802  1.0 77.9 34.0 66.0 

Altele  NU                   
8,704  0.2 100.0 

Altele  DA                   
9,737  0.2 100.0 

Total           
4,390,513  100.0 26.7 67.0 3.3 3.0 

Structura întreprinderilor și auto-ocupării  în datele italiene (RÎ, anul 2013) 
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Antreprenoriatul combină elemente de activitate 
(disponibile din datele Registrului Întreprinderilor) cu 
elemente ce țin de structura dreptului de proprietate 
(disponibile din unele surse administrative sau din datele 
cu privire la gospodării și forța de muncă) cu elemente 
direct colectarea din partea antreprenorului (fondatori, 
motivații)   
 

Surse de date 
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Sursele de date se bazează pe două unități de observare: 
persoane fizice și companii 
 
- Date la nivel de populație: recensământul persoanelor și 
gospodăriilor 
 
- Anchete prin sondaj bazate pe populație: ancheta forței de 
muncă 
 
- Date la nivel de întreprindere: Registrul Întreprinderilor care 
acoperă toate companiile sau recensământul economic  
 
- Sondajele de afaceri bazate pe Registrul Întreprinderilor 
/recensământul economic   
 
- Surse administrative   
 

Surse de date 
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Calitatea și tipul informației din fiecare sursă pentru 
analiza de gen depinde de concept, definiții, clasificarea 
utilizată, metodele de colectare, aria de cuprindere și 
scopuri.  
 
Integrarea între mai multe surse ar putea fi necesară 
 
Dificultăți: disponibilitatea de surse, acoperire, timpul de 
referință, corelarea problemei (existența unor 
identificatori comuni, procesarea datelor, menținerea 
infrastructurii datelor corelate) 
 

Surse de date  



29 

Următoarele prezentări se axează pe : 
 
Partea 2 – Sondajul factorilor de succes în activitatea de 
antreprenoriat  (SFSAA) 
Partea  3 – surse administrative integrate și Registrul Întreprinderilor:  
 
 RSC – Registrul Statistic Italian al Întreprinderilor (Registrul ASIA) 
 
 Demografia Business: angajatorul (întreprinderea nou creată, 

supraviețuirea întreprinderilor, creștere înaltă, creștere rapidă) 
Unii indicatori pentru măsurarea lacunelor între afacerile deținute de 
femei și bărbați 
 
 LEED – ASIA – Registrul ocupării și registrul satelit al înregistrărilor 

administrative integrate cu privire la structura proprietății și 
funcțiile persoanelor (administratori) pentru componenta de 
auto-ocupare (ASIA – infrastructura de bază pentru auto-ocupare) 
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