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Un Registru Statistic al Întreprinderilor (RSÎ) este o componentă vitală a 
infrastructurii statistice de bază care susține colectarea datelor economice 
și producerea de statistici economice. 
 
RSB deține un rol central în sistemul statisticii business:  
• Temelia pentru producerea tuturor statisticilor business 
• Menținerea și elaborarea unităților statistice  
• «entitate vie» și instrument pentru mobilizarea datelor administrative  
• Oferirea de eșantion și date privind populația necesare pentru 

realizarea sondajelor 
• Sursă de informație pentru analiza statistică 
Produce statistici direct din datele ce se conțin în registru cu privire la: 
     Structura populației după sectoare economice, dimensiune, teritoriu  
     Evoluția populației: analiza demografică, supraviețuire și analiza creșterii  
• Promovarea coerenței pentru statisticile globale  
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În 2011 în Italia Istat a realizat primul recensământ economic (CIS 2011) 
bazat în întregime pe sistemul de registre ale întreprinderilor (ASIA)  
 
Scopul:  
Reproducerea datelor recensământului în întregime din surse 
administrative  
 
CIS 2011 și-a propus drept scop să numere companiile, persoanele 
angajate și alte tipologii de ocupare, clasificate conform codului 
activității, dimensiunii, statutului juridic și altă informație structurală 
despre sistemul întreprinderilor   
 
Fezabil datorită: 
 existenței unui RÎ consolidat (ASIA) 
 
 nivelului de consolidare realizat în utilizarea statistică a surselor 
administrative și pe de altă parte, în îmbunătățirea calității în fiecare 
organ administrativ 

De la un recensământ tradițional al companiilor la un registru 
virtual bazat pe recensământul companiilor   

Evoluția 



Trecere în revistă  
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RÎ italian: principalele caracteristici  
 
Structura economică italiană este caracterizată de unități 
mici (și GÎ mici) 

2,8 milioane de întreprinderi fără angajați  
4,4 milioane de întreprinderi cu mai puțin de 20 de 
angajați 
90% din GÎ cu mai puțin de 100 angajați  
 
Întreprinderile mici acoperă 40% din ocuparea totală  
Întreprinderile mici au un impact social și politic mare  
 
 Structura și analiza evoluției unităților mici este 

scopul fundamental al RÎ 



Trecere în revistă  

6 

Numărul întreprinderilor “mari” și GÎ este destul de mic 
11,000 întreprinderi cu peste 100 angajați  
110 GÎ cu peste 5,000 angajați 

 
În unele sectoare întreprinderile mari au un impact mare 
asupra PIB-ului total  

RÎ italian: principalele caracteristici 

 Calitatea datelor întreprinderilor mari trebuie să 
fie foarte precisă 



Trecere în revistă  
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• acces facil la surse administrative 
– baza legală nu este ambiguă 
– relații formale și informale bune cu organele administrative  

• integrare facilă a surselor administrative  
– toate sursele utilizează un cod cheie comun (codul fiscal) 

• posibilitatea de a elabora metodologii probabilistice pentru 
estimarea caracteristicilor  
– fiecare sursă poate fi considerată drept o“viziune” (parțială 

sau totală) independentă a aceluiași univers  
 Necesitatea unei analize comprehensive a surselor și evaluarea 

calității acestora, precum și elaborarea și actualizarea 
metodologiilor statistice 
 

RÎ italian se bazează în special pe utilizarea surselor administrative  



Cadrul legal 
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Regulamentul cu privire la Registrul Întreprinderilor a 
intrat în vigoare în 1993: 

 
• Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 696/93 din 15 martie  

1993 (privind unitățile statistice pentru analizarea și 
producerea sistemului de producție comunitar) 
 

• Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2186/93 din 22 iulie 
1993 (privind coordonarea la nivel comunitar a 
elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor ) 

 
• Regulamentul (CE) Nr 177/2008 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 februarie 2008 de 
stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz 
statistic ale întreprinderilor şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului 
 

 
 
 
 
 
 



Legal 
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Definiția europeană a întreprinderii  

Conform definiției date, sunt include și profesiile libere și 
întreprinderile individuale   

Întreprinderea  
 
- este cea mai mică combinație de unități juridice – este o unitate 
organizațională care produce bunuri sau servicii – beneficiază de un anumit 
nivel de autonomie în luarea deciziilor, în special pentru alocarea resurselor 
sale curente 
- realizează una sau mai multe activități în una sau mai multe locații  
 
O întreprindere combină factori de producere și combinația dată 
trebuie să fie una completă pentru a facilita producerea. 
 
Întreprinderea corespunde fie unei unități juridice fie unei combinații 
de unități juridice. 
 
Activitatea business nu poate exista fără baza legală a unității juridice  
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de a spori ACOPERIREA 
 în ceea ce privește sectoarele activității economice: toate 

întreprinderile ce realizează activități economice și contribuie la PIB, 
toate unitățile locale ale acestora și unitățile juridice corespunzătoare 
(unele sectoare anterior opționale trebuie să fie deja acoperite, cum 
ar fi administrația publică, agricultura și pescuitul) 

 
 în ceea ce privește unitățile: informația privind legăturile financiare 

între unitățile juridice și Grupurile de Întreprinderi 
 
 Mai mult ca atât, RÎ trebuie să permită un schimb între țările 

europene și Eurostat cu privire la Grupurile Multinaționale de 
Întreprinderi, precum și unitățile constituente (EuroGroupRegister) 

În 1996 Istat a lansat un proiect nou pentru crearea Registrului Italian Busines 
numit Registrul Statistic al Întreprinderilor Active – ASIA  
După câțiva ani, rolul RÎ a devenit mai central în cadrul ISTAT 

 De a îmbogăți informația conținută  
 De a deveni un sistem de registre 



Legal 
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Pentru FRIBS este necesară o rețea de registre naționale statistice 
ale întreprinderilor și EGR  
 
Pentru a refortifica rolul infrastructural al RÎ, pentru ca acestea să 
servească drept temelie pentru producerea statisticilor europene 
business, atât la nivel național, cât și european, prin prezentarea 
populațiilor-cadru din diverse domenii statistice și țări întru 
îmbunătățirea consistenței și coerenței și pentru reducerea 
costurilor de producere.  
 
Pregătirea ulterioară a unui cadru de interoperabilitate se revede în 
Proiectul de Viziune asupra Infrastructurii ESS.VIP.ESBRs, avizat de 
Comitetul SSE pentru 2013-2017 

Situația curentă : spre FRIBS  

Pachetul RÎ în FRIBS Regulamentul Cadru de integrare a 
statisticilor business (FRIBS) 
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Acoperirea, unitățile și conținutul în sistemul RÎ 
 
Sistemul registrelor întreprinderilor ASIA este organizat drept un set 
de registre ce-și propun drept scop să acopere diferite unități și 
sectoare de activitate. 
În Sistem sunt diverse tipuri de unități și legături: 
Unitate juridică – entitatea dată este recunoscută de lege sau societate 
independent de persoanele sau instituțiile care o dețin în proprietate (fie 
persoană juridică sau persoană fizică). 
Unitate administrativă – entitatea dată este definită pentru scopuri 
administrative și este de obicei aceeași ca și unitatea juridică. 
Unitatea statistică – entitatea dată este definită conform definiției  
În Sistem registrele sunt legate unul cu altul după relații, iar procesele 
de actualizare sunt elaborate utilizând diferite metode statistice.  
 
Baza este Asia – Registrul Întreprinderilor.  
Alte registre precum Registrul Administrației Publice (Sectorul S.13), Registrul 
Instituțiilor Non-profit (Sectorul S.15) (încă nu este implementat pe deplin) și 
Registrul gospodăriilor agricole (nu este implementat pe deplin) nu sunt 
indicate în această prezentare 



Sistemul Registrelor Întreprinderilor  
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Conținutul RÎ – relațiile între unități  
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Unități juridice  
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Producerea Registrului Întreprinderilo și procesul de 
actualizare 

1. CONTRIBUȚIE: Surse administrative și identificarea unităților 
juridice și unităților statistice (întreprinderi) 
 

2. PROCESUL DE ACTUALIZARE:  
1. Integrarea surselor administrative 
2. Desemnarea atributelor către unități și identificarea 

unității statistice active în anul t 
3. Integrarea surselor statistice de informație    
 

3. PRODUS:  
  1. Consistența datelor (în derulare / fișier înghețat) 
  2. Diseminarea către utilizatorii interni și externi  
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Utilizarea surselor administrative: avantaje și probleme 
 
Avantaje 
• extinderea setului de date și informații  
• costuri mai mici 
• reducerea poverii răspunsului 
 
Probleme: 
 necesitatea de a procesa și evalua definiții, conținut, acoperire și 
clasificare 
 oportunitatea primirii datelor   
 calitatea procedurii implementate prin procesul administrativ  
 tratarea și exploatarea noilor date administrative din cauza 
schimbărilor în legislație 
 abordarea unor volume mari de date corelate la nivel individual  
 necesitatea de a elabora noi instrumente statistice pentru a face 
față tuturor problemelor anterioare 
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Din partea autorității fiscale (MF) 
•  Registrul Fiscal    
•  declarația TVA 
•  venitul companiei 

 
Din partea Camerei de Comerț (CCIAA) 
• Registrul Întreprinderilor 
• Registrul proprietarilor de companii (parteneri și funcții, acționari) 
 
Din partea Autorității de Securitate Socială (INPS) 
•Declarațiile angajatorului pentru fiecare angajat  
•Declarațiile angajatorului cu privire la lucrătorii externi  
•Persoane angajate pe cont propriu în agricultură, artizanat, date 
privind comerțul 
 

Arhiva telefonică a clienților business (SEAT) 

Principalele surse administrative  
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•Surse publice  
• Arhiva instituțiilor bancare și financiare (Banca 

Centrală a Italiei – Banca d’Italia) 
• Arhiva companiilor de asigurare (Autoritatea 

pentru controlul companiilor de asigurare – IVASS) 
• Date privind unitățile comerciale (Ministerul 

Industriei) 
• Registrul Asigurării împotriva accidentelor la locul 

de muncă (INAIL) 
•Surse private 

• Date privind unitățile comerciale (Compania 
Nielsen) 

• Date cu privire la bilanț   

Surse administrative  
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Ancheta structurală în întreprinderi (colectarea datelor 
economice): 
 Sondajul total pentru întreprinderile mari (peste 100 angajați)  
 Ancheta prin sondaj asupra ÎMM  
 Sondajul PRODCOM  
 Sondaje pe termen scurt 
 Sondajul lunar privind cifra de afaceri din producere  
 Sondaj trimestrial privind cifra de afaceri din servicii 
 Sondaj lunar privind comerțul intern  
 Sondaj privind comerțul extern   

Pe parcursul 2004 Istat a lansat sondajul IULGI cu scopul de a: 
-    colecta informație privind unitățile locale ale întreprinderilor mari 
(peste 50 de angajați (sursa principală pentru ASIA - unități locale) 
-    informație actualizată privind caracteristicile întreprinderilor 

Surse statistice 
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Sursele administrative utilizate pentru identificarea unităților 
statistice în registru sunt doar cele 4: 

1 – Registrul Fiscal (MF) 
2 – Registrul întreprinderilor (CCIAA)  
3 – Registrul securității sociale (INPS) 
4 – Arhiva telefonică (SEAT) 

 
 
 
 
 
Alte surse administrative sunt utilizate pentru: 
 Estimarea caracteristicilor specifice 
 (i.e declarațiile anuale TVA  cifra de afaceri) 

 
 Verificarea unor sub-seturi specifice de unități 
 (i.e. Registrul Băncii Centrale a Italiei  reguli de verificare pentru 

acoperirea activităților financiare) 

Universul legal de referință 
Punctul de start este prima acțiune realizată de unitatea juridică pentru ași lansa 
activitatea și care constă în achiziția Codului Fiscal de la Autoritatea Fiscală. 

O unitate juridică nu poate exista fără a dispune de un cod fiscal 



Procesul de actualizare 
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În general: 
 

 Integrarea logică și fizică a surselor administrative - și tratarea acestora 
cu tehnici statistice -  reprezintă baza pentru crearea și actualizarea RÎ. 
 

 Unitățile mici (95% din RÎ) sunt actualizate anual utilizând doar sursele 
administrative 
 

 Unitățile medii sunt actualizate utilizând datele colectate de sondajele 
statistice 
 

 Unitățile mari sunt actualizate în mod continuu prin utilizarea de către 
experții interni a informației disponibile 

 
Profilarea grupurilor mari de întreprinderi este o activitate ce-și propune 

drept scop să reconstruiască mai bine Grupul, să identifice 
întreprinderile și să măsoare toate caracteristicile relevante ale 
acestora 
 



Integrare 
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The Italian Fiscal Code 
 
 Physical Person 
 

 I, III, IV Name  Municipality 
 Consonants (vocals) code 

  ↓ ↓ 
      Y

 
Y M D D      

 ↑ ↑  ↑ 
First three Surn.            Birth date  Check  
Consonants  - the month is a letter  digit               
(vocals)  - for the female the 
   birth day is + 40 
  
 Legal  Person 
 
           

          ↑  ↑ ↑ 
             Progressive code       VAT office Check  
  Code digit 

Integrarea diferitor surse administrative este realizată prin utilizarea 
identificatorului unic existent la nivel național și disponibil în fiecare 
sursă administrativă: codul fiscal   
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Estimarea variabilelor structurale și de identificare: 
 
Identificarea sau estimarea atributelor statistice pentru fiecare 
întreprindere din informația disponibilă în diverse surse 
administrative utilizând regulile deterministe, metodologii de 
estimare 
 
 Unele caracteristici sunt estimate pentru TOATE UNITĂȚILE 

în fiecare an (statutul de activitate, ocuparea)  
 

 Alte atribute sunt estimate doar când o schimbare în structura 
informației este recunoscută în ceea ce privește sursele de 
contribuție (codul activității economice, statutul juridic, 
variabilele de identificare) 
 
 

Procesul de actualizare 
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 Consistența informației statistice din diverse sondaje 
necesită o bază comună de referință. 
 

 Registrul Statistic este actualizat în mod constant și dacă e 
necesar, acesta trebuie să fie corectat dacă apar greșeli. 
 

 Totuși actualizarea constantă a registrului poate cauza ne-
potrivirea între populația de referință a sondajelor dacă 
acestea sunt realizate în perioade diferite  

Produse – consistența și diseminarea datelor 

 Consistența datelor – produse 
 Un fișier înghețat este produs la un anumit moment drept o 

“ediție” a RÎ care nu se schimbă pe parcursul unei perioade 
definite lungi (de obicei un an) 
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Fișierul înghețat va fi populația de referință pentru toate sondajele  
 
Fișierul înghețat conține toate întreprinderile care au fost active   
-pe parcursul anului cel puțin o lună (populația pentru demografia business) 
-cel puțin șase luni (de a produce statistica business) 
-la o dată specifică (31 decembrie pentru recensăminte) 
 
  Un  fișier în derulare/DB-ASIA unde corectările și actualizarea datelor din 
registru vor fi la dispoziția utilizatorilor (sondaje statistice) doar în 
următoarea ediție a fișierului înghețat sau pentru a extrage mai multă 
informație actualizată pentru sondajele pe termen scurt 
 

Produse – consistența și diseminarea datelor 
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 Variabile de identificare: 
•  denumirea întreprinderii, adresa și alte caracteristici 

teritoriale 
 Variabilele de stratificare: 
•  codul activității economice (clasificarea NACE), statutul 

juridic, dimensiunea ca număr de persoane angajate – 
detaliile privind ocuparea sunt distribuite utilizând Registrul 
ASIA- Ocupare - , numărul celor angajați pe cont propriu, 
numărul angajaților, cifra de afaceri 

 Variabile demografice: 
•  Data de start a activității, data de încetare, data 

evenimentului de transformare (fuziune/ divizare), faliment, 
statut de lichidare. 

 Alte variabile utile: 
•  Un set de “avertizări” care informează utilizatorii despre 

calitatea variabilelor 

 Conținuturile RÎ 
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http://dati.istat.it 
 

Diseminarea datelor: 
Utilizatorii interni:  
 Acces la baza de date DBASIA și software pentru 

identificarea punctuală a unităților unice 
 Cadre de micro-date – sistemul ORACLE  
Utilizatorii externi  
 Fișiere cu micro-date pentru partenerii Sistemului Național 

de Statistică 
 Elaborări ad-hoc (pentru universitate, companii private, etc.) 
 Depozit de date -  site-ul web I.Stat – date agregate în mod 

liber) 

Istat este obligat prin lege să respecte principiul confidențialității statistice 
(Articolul 9 al Decretului Legislativ nr. 322/89). 
Datele sunt utilizate exclusiv pentru scopuri statistice și nu pot fi divulgate 
oricărei alte părți  - publice sau private – în afara Sistemului Național de 
Statistică, sau să fie publicată și divulgată în orice alt mod, cu excepția formei 
agregate și astfel încât să fie imposibil de identificat persoana căreia i se aplică 
datele  

LINK la I.Stat 

http://dati.istat.it/
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Următoarea prezentare: 
 
PARTEA 3 – Demografia Business 
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