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Conținut 
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LEED 

Noul Registru Italian al Întreprinderilor pentru măsurarea ocupării 
(ASIA-Ocupare) a fost realizat cu ocazia primului recensământ 
economic “virtual” (CIS2011) 

Scop 
Reproducerea datelor recensământului în întregime din sursele 
administrative și registrul statistic existent al întreprinderilor  
 (date cu privire la structura întreprinderilor, unitățile lor locale și 
ocuparea corelată) 

 
Sistemul informațional cu privire la ocupare este realizat conform 
structurii LEED.   
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LEED  

Fezabil datorită: 
 existenței unui RÎ consolidat (ASIA) 
 
 nivelului de consolidare realizat în utilizarea statistică a surselor 
administrative și pe de altă parte, îmbunătățirea calității în fiecare 
organ administrativ   

 
 set nou de date disponibile pentru sistemul de întreprinderi: 
Informație disponibilă nu doar la nivel de companie, dar și la nivel de 
persoană, astfel încât toate persoanele implicate în procesul de 
producere business sunt identificate 

LEED este o bază de date care asamblează informații din partea 
tuturor lucrătorilor și companiilor. LEED întrunește informația de 

pe ambele părți ale pieții muncii: întreprindere (sau loc de 
muncă) și persoană (lucrători).  
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LEED 
  

Structura LEED longitudinală conține observațiile despre 
persoane și angajatorii acestora corelate prin intermediul 
experienței de muncă.  
 
Persoanele (și caracteristicile lor) sunt corelate cu companiile 
prin intermediul funcției, adică fiecare angajator care a 
angajat persoana i în perioada t  
 
Aceste corelări sunt asigurate prin existența unor 
identificatori unici – codul fiscal – atât pentru întreprinderi 
cât și pentru persoane 

 
Datele sunt longitudinale deoarece înregistrări 
administrative longitudinale cu privire la experiența de 
muncă  există pentru fiecare persoană și deoarece date 
statistice longitudinale există pentru angajator. 
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LEED 
 LEED a fost realizat cu scopul de a revizui, produce și spori baza de 
date statistice informative privind întreprinderile și unitățile locale 
produse și diseminate în fiecare an din sistemul RÎ - (ASIA)  

Accentul: date privind ocuparea – definiția și măsurarea  
A) Revizuirea definiției și clasificării ocupării  
    - pentru a garanta o coerență mai bună pentru întregul sistem 

național statistic și cu standardul internațional  
    - pentru a adopta un cadru conceptual comun 
 
B) O revizuire a metodologiilor și regulilor operaționale pentru: 
o  identificarea și măsurarea componentei de auto-angajare 
o  o măsurare mai precisă a angajaților 
o Identificarea mai multor tipologii de lucrători utilizate în companii 

cum ar fi lucrătorii externi, lucrătorii temporari;  
o producerea informației detaliate cu privire la caracteristicile 

demografice ale lucrătorului și variabilele ce țin de locul de muncă 
(tipul contractului, calificarea pentru locul de muncă) 
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Diverse tipologii de lucrători angajați de companii : 
a.Angajați 
b.Auto-angajați / lucrători familiali care contribuie 
c.Lucrătorii externi – componenta externă  
d.Lucrători temporari – componenta externă 

Cadre de referință conceptuale: 
 “Sistemul Conturilor Naționale – SCN 2008” 
 “Clasificarea Internațională a Statutului Ocupațional – ISCE 
93” 
 “Sistemul European de Conturi - ESA2010 în parvenire”  

Definiție 
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Auto-angajare: persoana care-și realizează activitatea în cadrul 
unei întreprinderi, fără contracte oficiale (fără a fi în statele de 
plată), remunerarea căreia este inclusă în venitul mixt 
(capital/muncă). Persoanele auto-angajate includ următoarele 
categorii:  

 Întreprinderile individuale, lucrătorii pe cont propriu și liberii 
profesioniști; 

 Lucrători familiali care activează în întreprindere chiar dacă 
nu sunt plătiți, cu contribuții achitate pentru securitate sau 
asigurare socială împotriva traumelor la locul de muncă; 

 Membrii parteneriatelor, corporațiilor și quasi-corporațiilor 
cu condiția unei activități reale realizate în aceeași 
întreprindere în care sunt acționari 

Definiție: auto-angajare 
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În interpretarea italiană a definiției auto-angajării, principala diferență față 
de standarde ține de includerea acționarilor unei corporații drept posibili 
auto-angajați adițional la proprietarii întreprinderilor individuale și 
proprietarii întreprinderilor neincorporate 

Abordarea veche se bazează pe conceptul “auto-angajații există în 
întreprinderi deoarece mereu trebuie să existe o funcție de 
coordonare și management” 
Abordarea nouă: 
a) definiția este legată de tipologia remunerării pentru tipul de proces 
(venit mixt) 
 
b) Identificarea persoanei auto-angajate este diferită conform formei 
juridice a întreprinderii : 
• întreprinderea individuală – proprietarul 
• parteneriat - similar cu întreprinderea individuală (proprietari comuni) 
• corporații: diferit, entitate juridică, persoana nu este responsabilă 
personal 

Definiția: auto-angajare 
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 Auto-angajat și antreprenor  

• Problema identificări persoanelor auto-angajate este un relevantă.  
• (OCDE, 2012) a introdus reguli conceptuale și practice pentru a distinge 

antreprenorul (i.e pentru statistica pe gen a proprietarilor 
întreprinderilor) 

 
Din partea cererii: dificultate în identificarea auto-angajaților nu pentru 

întreprinderile individuale ci pentru deținătorii acțiunilor din capitalul 
social în parteneriate și SRL 

 
Definiția: Antreprenorii sunt acele persoane (proprietari de afaceri) care 

încearcă să genereze valoare, prin crearea sau extinderea activității 
economice, prin identificarea și exploatarea noilor produse, procese 
sau piețe (OCDE, Un cadru de abordarea și măsurare a 
antreprenoriatului) 
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Surse administrative și sistemul de registre 

LEED 

Asigurări  
Loc de muncă 

Fiscal data 
Date 
securitate 
socială 

Asigurare  
împotriva  
traumelor 
de lucru  

Registrul TVA 
Venitul afacerii 

Participare în  
parteneriate 

Studi di settore 
Registrul impozitelor 

(Remun.-770-form)  

Decl. angajatorului pe fiecare angaj   
Decl. Angajatorului pe lucrători exte  
Auto-angajați în agricultură, 
artizanat și comerț 

Coduri de identificare a legăturilor (cod fiscal, codul br) 

Acțiuni în întreprindere  
Parteneri și funții 

Acționari 

Camera de  
Comerț  

RÎ-ASIA 

CIS 
 

Cadru pentru sondaje 

Analize  
longitudinale  
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Procesul statistic 
 
 Baza de date administrative primite sunt de o calitate generală 

înaltă pentru scopuri administrative. 
Este necesară corelarea proceselor de transformare și curățire 
(redatare și imputare) pentru a produce statistici oficiale robuste. 
 
Pentru a integra toată informația necesară, trebuie să se realizeze 
următoarele corelări : 
 
a.Legături între pozițiile locului de muncă în diferite surse 
administrative; 
b.Legături între pozițiile locului de muncă și întreprinderi; 
c.Legături între pozițiile locului de muncă și persoane; 
d.Legături între pozițiile locului de muncă și întreprinderi în 
momente diferite; 
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 (ISTAT) Structura LEED   
 



 (ISTAT) Structura LEED   
 

 

Employee A  

Employee B  
Employer J  

Employee A  

Employee B  Employer J  

Employee C  

Employee D  

Employee A  
Employer J  

Enterprise J  

Enterprise J  

Enterprise J  

Local Unit  
 

Local Unit  A  

Local Unit  B  

Local Unit  C  

Local Unit  A  

Local Unit  C  

Individual B  

Individual C  

Individual  D 

DATA U DATA W DATA Z 

Time 1 

Time 2 

Time 3 

Individual A  



Structura informativă a datelor pentru auto-ocupare: 
  
(1) Structura legăturilor (întreprindere – persoane) BAZA: legături 
între unitatea legal administrativă și persoanele asigurate de un 
sistem de coduri de identificare (coduri fiscale) 
 
 (2) informația utilizată drept indicator pentru a măsura orice flux de 
remunerare din partea companiei spre membrii săi sau orice dovadă 
a activității de muncă  
 
Surse administrative (1) – CCIAA și Agenția Fiscală;  
Surse administrative (2) – securitate socială, CCIAA, INAIL, date 
fiscale (codul TVA) 

Structura datelor 
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 Surse de date administrative – CCIAA (1) 
  
 

Registrul persoanelor cu funcții în întreprindere (deținut de Camera 
de Comerț) 
 
Declarațiile anuale ale companiei cu privire la numărul de 
persoane care acoperă o funcție în cadrul parteneriatelor sau 
companiilor (de ex. membru al consiliului de directori, 
administrator, partener simplu). Funcțiile acoperite reflectă 
regulamentul legal respectat de întreprindere 
 
Înregistrarea contribuției reprezintă 6,5 milioane din înregistrări 
(legături).  

 
 Principala informație este: 
‒Numărul unic de identitate : codul fiscal al companiei/persoanei;  
‒Variabile: datele de validitate a funcțiilor cu privire la anul de 
referință, tipul funcției acoperite pe parcursul anului, deținerea de 
acțiuni 16 



 Surse de date administrative – (1) 
  
 

Registrul acționarilor (deținut de Camera de Comerț) 
Declarațiile anuale ale companiei cu privire al acționarii ce aparțin 
companiei și cooperativei care contribuie la capitalul întreprinderii 
deoarece dețin un procent  de acțiuni  
Contribuțiile reprezintă circa 3,9 milioane de legături 
 
Registrul declarațiilor fiscale (deținut de Agenția Fiscală - quadro 
RH, modello Unico-PF) 
Declarațiile anuale din partea contribuabililor cu privire la venitul 
din participarea în parteneriate (de ex. asociația profesioniștilor).  
Contribuțiile reprezintă circa  2,6 milioane de legături. Sursa a fost 
tratată pentru a deriva structura la nivel de companie și  atribui 
venitului fiecărui partener (profit din acțiuni) în proporție cu 
acțiunile deținute. Datele au un decalaj de un an.  
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 Surse de date administrative – surse privind securitatea 
socială 
 

Arhiva comercianților și artiștilor (deținută de Institutul Italian pentru 
Securitate Socială -INPS ) 
 
Contribuțiile sociale anuale achitate de deținătorii de afaceri 
comerciale și artizanale. Aceste persoane utilizează mai cu seamă 
propria muncă sau munca lucrătorilor familiali pentru realizarea 
activității. Nivelul contribuției achitate este calculat în baza venitului 
produs în general.  
 
Contribuția reprezintă circa 4,2 milioane de declarații. Informația 
este disponibilă la nivel de deținător al codului fiscal și, dacă există, 
pentru rude (lucrători familiali).  
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  Declarațiile contribuțiilor sociale pentru lucrătorii externi 
(Parasubordinati) (deținute de Institutul Național Italian pentru Securitate 
Socială -INPS )   
-Registrul colaboratorilor: 
Principala informație sunt salariile brute achitate de angajatori, 
tipul lucrătorilor (adică administratori de companii, asociați cu 
participare, membri ai cooperativelor, etc.) 
 

-Registrul profesioniștilor: 
Declarațiile făcute de liberii profesioniști care nu dispun de un 
fond adecvat de pensii sau registru profesional. 

 
Declarațiile asigurării pentru lucrătorii externi (deținute de Agenția 
pentru asigurare împotriva traumelor profesionale -INAIL) 
Declarațiile anuale ale companiei cu privire la lucrătorii externi 
care realizează un proiect, pentru motive de asigurare din cauza 
riscului traumelor la locul de muncă  

 
 

Surse de date administrative 
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Informația din surse administrative este utilizată drept proxy pentru 
venitul mixt:  
Orice flux de remunerare de la companie la membri    
 
-Remunerarea din declarațiile pentru securitatea socială (“quasi-
subordonare”)  
- Orice plată de contribuție achitată de persoană în calitate de artist și 
comerciant, ca profesioniști la securitatea socială sau pentru asigurarea 
la locul de muncă 

Estimarea auto-angajării 
În baza unei anumite combinații a componentei vectorului 
 
 
a. dânsul/dânsa trebuie să fie membri al companiei (acționar)  
b. cu un oficiu (sau funcție)  
c. Și activează în ea (cu venit mixt),  

a. ȘI b. sunt mai ușor de măsurat 
Probleme pot apărea în măsurarea venitului mixt …. 
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Criterii pentru identificarea auto-angajării 
 
Pasul 1 – reguli deterministe de clasificare 
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Structura informațională de date pentru identificarea auto-
angajării 

Attributes  Other characters

Individual A Self employed  A

Employer J Individual B Shareholder  B

Individual C Admin. only C

Self employed 

LEED

- Administrator (Y/N)
- Shareholder (Y/N)
- share (%)
- age
- sex
- place of birth
- education

- signals of 
remuneration by 
source
- estimation 
- metadata



 Procesul de identificare - determinist 
 

Regulile operaționale identificând o persoană drept auto-angajată 
sunt specifice conform formei juridice a întreprinderii:  
 
 
Întreprinderi individuale:  
-Auto-angajatul corespunde proprietarului și – dacă sunt prezenți –
lucrătorii familiali care contribuie 
-Reprezintă o componentă relevantă a structurii întreprinderii  
 
Rezultat: auto-angajarea mereu este prezentă atunci când 
întreprinderea (de ex. întreprinderea individuală) este activă (banal) 
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Parteneriate: 
Asociație de profesioniști: auto-angajații corespund fiecărei 
persoane recunoscute drept membru (dispunând sau nu de un cod 
TVA) 
 
Alte forme (parteneriate) 
1.Auto-angajatul corespunde membrului care îndeplinește cerințele 
de bază (a,b,c) 

 
2.Pentru a depăși problemele ce țin de datele care lipsesc 
•înregistrarea tehnicilor de legătură (denumiri și nume) 
•imputare prin selectarea “celui mai bun reprezentant” care 
definește funcția de rang 
3. Pot fi prezenți lucrătorii familiali care contribuie 
 
Rezultat : auto-angajarea mereu este prezentă cu excepții dacă “ toți 
membrii sunt declarați angajați” 
 
 

 
 
 

 Procesul de identificare – determinist  
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 Proces de identificare – determinist  
 

Corporații (și cooperative): 
 
1.Auto-angajarea este identificată diferit pentru întreprinderi (Î) și 
grupuri de întreprinderi (GÎ) 

 
2.Auto-angajarea corespunde unui membru care întrunește 
cerințele de bază (a,b,c) (relevanță: de a fi acționar) 

 
3.(GÎ): excluderi de la identificare 
•participare doar din partea persoanelor juridice   
•ramuri 
•control public  
•grupuri complexe 
•grupul de bază fiind o persoană, parteneriat  
4.  (E): Pentru a depăși problemele ce țin de datele care lipsesc în 
Registrul Acționarilor care este elaborat prin “metoda stocastică” 
(doar pentru corporații) 
 
 
 

24 



 Procesul de identificare  
  

Pasul 2 – abordarea stohastică 
 

Scop: de a implementa modele stohastice pentru estimarea auto-
angajării zero în sub-populația unităților cu sub-acoperire în sursa 
administrativă cu privire la acționari.  
 
Model: de a estima numărul acționarilor în cadrul sub-populației cu 
auto-angajare zero (de la regulile inițiale deterministe) cu sub-
acoperire în sursa Camerei de Comerț  
 
Surse de date pentru repere   
- date fiscale “Studi di settore (SDS)” (cadrul A privind ocuparea) 
- sondajul SBS ÎMM (întreprinderi mici și medii   
 
Modelul ales este ”zero inflated poisson” (ZIP ) 
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Diverse tipologii de lucrători (poziția locului de muncă) angajați 
de companii: 

a. Angajați 
b. Auto-angajați / lucrători familiali care contribuie 
c. Lucrători externi – componenta externă 
d. Lucrători temporari – componenta externă  

Informația disponibilă în LEED 

LEED: Conținuturi  
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LEED: Conținuturi 
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  LEED  Măsuri  
 1. Datele LEED evaluează prezența legăturii angajat – angajator la 
un anumit moment; 
 

2. Natura longitudinală a datelor corelate la nivel de persoană și 
întreprindere permite urmărirea fluxurilor de lucrători din 
anumite industrii detaliate, grupuri demografice detaliate, și 
chiar pentru economie regională specifică.  

1. Măsuri pentru numărarea locurilor de muncă la un anumit 
moment (ziua recensământului) sau locuri de muncă care 
există pentru un anumit interval de timp (an), cu dimensiuni 
din partea persoanelor, cât și din partea întreprinderii; 
 

2. Măsura pentru tranziția lucrătorilor cu privire la diferitele 
caracteristici ale persoanei sau caracteristici ale întreprinderii. 
Informația origine – destinație permite măsurarea 
schimbărilor sau modificărilor în câștigurile lucrătorilor  
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 Inter-secțional: structura și componența ocupării (în sectorul 
business) – nivelul ocupării 

 
 Longitudinal:  
• Tabularea locurilor de muncă și fluxurilor de lucrători conform 

unei varietăți de caracteristici ale lucrătorilor și companiilor  
• Originea și destinația tranziției de lucrători cu diverse 

caracteristici (vârsta, gen, etc.) și schimbările relative în câștiguri 
• Pentru a urmări experiența de muncă pentru timpul munci 

extra-program  
• Re-alocarea lucrătorilor în industrii (fluxuri între matricea origine 

– destinație conform sectoarelor de activitate) 

Măsuri și analize 
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 Măsuri și analize 
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 Măsuri și analize 
 

DUPĂ GEN 
 
Cota lucrătorilor pe cont propriu cu femei auto-angajate (proxy al 
femeilor-proprietari) din totalul lucrătorilor pe cont propriu  
 
Cota angajatorilor cu femei auto-angajate (proxy al femeilor-
proprietari) din totalul angajaților  
 
Ponderat după numărul de angajați, cifra de afaceri 
După sectoare de activitate ale întreprinderii în care acestea 
lucrează  
După dimensiunea întreprinderii 
După vârsta întreprinderii 
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 Măsuri și analize 
 

Indicatorii derivați din structura de proprietate a companiei : 
 Nr. de proprietari, din care femei 
 Nr. de administratori, din care femei 
 Suma de acțiuni în proprietate (drept %), din care femei 
 
Afacerea condusă după gen este desemnată după calificarea persoanelor 
din cadrul companiei în conformitate cu indicatorii simpli de mai sus  
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Registrul întreprinderilor  Demografia Business  LEED – Ocupare  LEED- Auto-angajare, structura de bază  

Întreprinderi individuale  Înființarea Întreprinderii 
Angajator (ÎÎA)  cu angajați a cui este auto-

angajare este Bărbați 
De sine-
stătător 

Parteneriate  Cu lucrători 
familiali care 

contribuie  
Corporații  

Alte întreprinderi active  fără angajați în proprietate  Femei  
Cooperative  

Matricea informației: 

….lucru în progres 
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Mulțumesc 
pentru atenție  
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