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Caterina Viviano (ISTAT) 
 
Dezvoltarea statisticii privind activitatea de 
antreprenoriat din perspectiva de gen în Republica 
Moldova  
 
Chișinău, Republica Moldova, 30 iunie -1 iulie 2015 

Partea 2 
 
Sondajul factorilor de succes în activitatea de 
antreprenoriat  (SFSAA)  



 
Context (1) 
 
Antreprenoriat de succes reprezintă elementul cheie pentru 
politica comunitară privind întreprinderile 
 
Elaboratorii de politici de la nivelul comunității și cel național au 
nevoie de informații relevante despre factorii care propulsează 
antreprenoriatul și creșterea economică 
 
“Demografia business” oferă date armonizate cu privire la crearea, 
supraviețuirea și încetarea întreprinderilor, DAR este nevoie de 
date mai detaliate care să explice factorii care determină succesul 
sau creșterea întreprinderilor noi-create, mai cu seamă analizând 
motivația pentru lansarea unei afaceri proprii, barierele și riscurile 
confruntate pe parcursul primilor ani de existență și planurile de 
afaceri pentru dezvoltarea pe viitor.  
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Partea 2 – SFSAA 
 



Pentru a obține date comparabile la nivel european cu 
privire la diverșii factori ce țin de succesul afacerii, Eurostat 
a rugat țările participante (voluntari) să realizeze un sondaj 
armonizat sau să integreze sondajul dat într-o anchetă 
realizată la nivel național.  
 
Sondajul factorilor de succes în activitatea de 
antreprenoriat  (SFSAA) a fost realizat în perioada iunie 
2005 – martie 2006 de către Istat simultan în 16 state 
membre CE pentru a determina factorii care determină 
succesul și creșterea economică a întreprinderilor noi-
create.  
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Context (2) 



  

SFSAA 
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Obiective  

• De a cunoaște factorii ce stau la baza succesului 
antreprenoriatului. 

• De a explica acești factori, în special analizând motivația 
pentru lansarea propriei afaceri, barierele și riscurile 
confruntate în primii ani de existență, precum și planurile 
de afaceri pentru dezvoltarea pe viitor. 

• De a investiga profilul antreprenorilor (caracteristicile 
sociale și demografice, motivația de a lansa o afacere) 
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Populația țintă  

Populația țintă a sondajului este populația de întreprinderi noi 
create în 2002 în economia business (NACE C - K) care au 
supraviețuit până-n 2005. Întreprinderile noi-create sunt 
identificate conform definiției din metodologia privind 
demografia business.  

 
Sunt două categorii de populații abordate în sondaj: 
• Toți antreprenorii care la moment gestionează o 

întreprindere care a fost creată în 2002; 
• Sub-populația antreprenorilor originali care de 

asemenea au fondat întreprinderi în 2002 și încă le mai 
gestionează de sine-stătător în 2005. 
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Populația cadru 

 
La momentul realizării sondajului, cea mai recentă informație 

disponibilă cu privire la supraviețuire este:  
• Populația de întreprinderi “reale” create în 2002 care au 

supraviețuit în 2003 (conform metodologiei DB) 
• Informația din Registrul Întreprinderilor pentru anul de referință 

2004   
 
Populația cadru finală este: 208,459 
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Domeniu de interes 
Conform scopurilor naționale și europene, sunt identificate 5 

tipuri de domenii de studiu pentru care sunt necesare estimări 
ale parametrilor de interes: 

 Cod Tipul domeniului  Numărul 
domeniilor 

DOM1 NUTS 2 20 

DOM2 NACE Rev.1.1 Sub-secția 
(industrie) secția și agregate 
speciale (construcții, comerț și 
servicii)  

22 

DOM3 clasa dimensiunii (inițiale) 3 

DOM4 NACE Rev.1.1 (3 agregări) de 
NUTS 2  

60 

DOM5 NACE Rev.1.1 (9 agregări) după 
clasa de dimensiune  

27 
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Eșantionare (1) 

Designul eșantionului ține de unificarea a două design-uri diferite: 
primul design acoperă toate întreprinderile cu 10 angajați și 
peste, pe când al doilea ține de sub-populația complementară 
a întreprinderilor cu mai puțin de 10 angajați.  

 
1. Toate întreprinderile cu 10 angajați și peste (un recensământ) 
2. O eșantionare stratificată simplă aleatorie, utilizând 

următoarele starturi: 
- NUTS 2* 
- NACE sub-secție   
- Clasa dimensiunii inițiale 
 
Este posibil de identificat fiecare domeniu de estimare 

respectând uniunea straturilor elementare complete.  
* doar pentru scopuri naționale 
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Dimensiunea eșantionului: s-a bazat pe constrângerile naționale 
de costuri și precizia estimărilor 

 
Procedura de selectare Istat: eșantion cu multe domenii și alocare 

optimă (Bethel) 
 
Dimensiunea eșantionului: 19,021 

Eșantionare (2) 
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Tehnica sondajului: 
• sondaj prin poștă auto-administrat (chestionar pe 

suport de hârtie); 
 
• auto-compilarea unui chestionar electronic via web 
 
• pentru a susține respondentul și/sau pentru a colecta 

informație directă privind statutul unităților supuse 
sondajului, a fost activat un număr de telefon cu apel 
gratuit.  

Tipul sondajului  
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Perioada sondajului 

DATA ETAPA 

15  Iunie 2005  Scrisoare de informare (trimisă prin poștă)  

1    iulie 2005 Chestionar pentru primul eșantion (trimis prin poștă) 

22 septembrie 2005 Reamintire pentru un subset din primul eșantion (chestionar 
trimis prin poștă) 

16 octombrie 2005 Chestionar pentru al doilea eșantion (trimis prin poștă) 

31 ianuarie 2006 Reamintire pentru non-răspunsurile din al doilea eșantion 

28 martie 2006 Sfârșit și rezultate  
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Chestionarul (1) 

Proiectul chestionarului a constat din 29 de întrebări cu opțiuni de 
bifat, divizat în patru secțiuni: 

 
SECȚIUNEA 1 

      Identificarea întreprinderii 
      Denumirea, adresa, activitatea. Informația dată este pre-

imprimată în chestionar cu datele care sunt disponibile în 
registrele business. Întreprinderile sunt rugate doar să 
confirme informația sau s-o actualizeze dacă e cazul. În 
secțiunea dată, respondentul este întrebat într-o întrebare 
filtru dacă este antreprenorul original. Dacă da, atunci 
secțiunea 2 a chestionarului urmează să fie completată. 
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SECȚIUNEA 2 
      Profilul antreprenorului și condițiile întreprinderii la lansare.  
      O întrebare filtru este adresată la începutul secțiunii date 

pentru a se asigura ca sunt supuse sondajului doar 
întreprinderile noi-create. Întrebarea dată este utilizată pentru 
a exclude evenimentele de non-creare din populația supusă 
sondajului. 

 
      Secțiunea dată este relevantă doar dacă managerul sau 

directorul curent al întreprinderii este antreprenorul care a 
lansat întreprinderea. Chestionarul pune întrebări cu privire la 
profilul antreprenorului, cum ar fi studiile, genul, vârsta, 
motivația, experiența de gestionare a unei întreprinderi. 

 

Chestionarul (2) 
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SECȚIUNEA 3 
      Situația prezentă a întreprinderii la data realizării sondajului 
      Secțiunea dată este comună pentru toți respondenții și se 

axează pe ocupare, cifra de afaceri, piața, cooperări, inovații, 
obstacolele posibile în dezvoltarea întreprinderii. 

 
SECȚIUNEA 4 

      Planurile pe viitor 
      Secțiunea dată finalizează chestionarul cu întrebări privind 

așteptările pentru viitor. 
 
 

Chestionarul (2) 
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Unele rezultate (1) 
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Figura 1 – Distribuția antreprenorilor după clase de vârstă și gen (%) 

SFSAA 



 

 

SFSAA 

Unele rezultate (2) 

Figura 2 – Experiența anterioară de muncă după gen (%) 
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SFSAA 
Unele rezultate (3) 

Figura 3 – Motivația de a lansa o afacere (%) 
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SFSAA 
Unele rezultate  (4) 

Figura 4 – Dificultăți la lansarea afacerii (%) 
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Analiza finală și diseminarea datelor de către Eurostat - 
august 2006 – statistica în vizor (secțiune specifică privind 
dimensiunea de gen) 

Principalele constatări  
 Experiența de muncă în domeniu și în gestionarea unei 

întreprinderi ajută însă nu este esențială pentru a deveni 
un antreprenor de succes. 

 Problema facturilor neachitate și abordarea clienților este 
una din dificultățile afacerilor lansate care este percepută 
ca fiind mai problematică pentru bărbați decât pentru femei 

 Bărbații sunt mai optimiști cu privire la profitabilitatea 
întreprinderii lor în comparație cu femeile. 

 Cele mai deseori menționate motivații pentru lansarea unei 
afaceri este ‘dorința de a fi propriul șef’ și ‘perspectiva de a 
câștiga mai mulți bani’. 
Rezultatele naționale au fost prezentate în septembrie 2006  

Concluzii  
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Următorul subiect: 
 
PARTEA 3 – Registrul Italian al Întreprinderilor    
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