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Conținutul 

I. Business Registrul (BR) 
 
II. Ancheta structurală anuală (ASA) 
 
III. Date statistice  privind activitatea de 
  antreprenoriat din perspectiva de gen 

 



Ce este BR? 
 

 baza de date care oferă informații 
despre unitățile economice și 
sociale din Republica Moldova 

 instrument principal pentru 
colectarea și producerea statisticii 
de afaceri 

 



Utilizarea BR 
 

 detectarea si constituirea unităților statistice 
 instrument pentru pregătirea si coordonarea 

cercetărilor exhaustive si prin eșantion 
 surse de informare pentru analiza demografica a 

întreprinderilor  
 instrument pentru producerea informației ce ține de 

populația întreprinderilor 
 instrument pentru mobilizarea surselor administrative 
 instrument pentru diseminarea informației 

 



Drepturile organului de statistică 
(conform Legii cu privire la statistică ) 

• BNS creează şi administrează BR 
• Autorităţile, alte persoane juridice care 

gestionează baze de date despre persoane 
fizice şi persoane juridice prezintă în mod 
gratuit, la solicitarea BNS, informaţia 
necesară formării şi actualizării BR 

• BNS are dreptul să propună deținătorilor SDA 
acumularea suplimentară a datelor pentru 
necesităţi statistice 

 



Unităţile statistice incluse în BR  

 Unitatea legală 

 Întreprinderea 

 Unitatea locală  

 



Variabilele unităţilor statistice 

 Date de identificare (codul de identificare, denumirea 
unității statistice, datele de contact, informația aferentă 
conducătorului și fondatorilor) 

 Date aferente clasificărilor statistice (CAEM, CUATM, 
CFOJ, CFP) 

 Date economice (cifra de afaceri anuală, numărul mediu 
de salariați) 

 Date demografice (data înregistrării, lichidării, încetării 
activității, reorganizării)  

 



SDA - pentru crearea şi actualizarea BR 
 

Denumirea Conţinutul Deţinăto-
rul 

Accesul la 
informaţie 

Periodi-
citatea 

RS al unităţilor de 
drept (RSUD) 

Unităţile de drept cu 
caracter economic 

MTIC electronic,  
date 
individuale 

zilnic 

RS al organizaţiilor 
necomerciale 
(RSON)  

Organizaţiile 
necomerciale 

MJ electronic,  
date 
individuale 

zilnic 

BD a rapoartelor 
contabile 

Date privind 
activitatea 
întreprinderilor 

BNS electronic,  
date 
individuale 

anual 



Surse de date interne pentru  
actualizarea BR 
 

 Ancheta structurală anuală 
 
 Ancheta anuală privind câștigurile 

salariale 
 
 Ancheta PRODCOM 

 



Actualizarea BR  
 

Zilnic  (sursa: RSUD, RSON) 
 Date de identificare  
 Date aferente clasificărilor statistice 
 Date demografice  
 
Anual  (sursa: BD a rapoartelor financiare,  surse 
de date interne) 
 Date economice (CA,  numărul mediu de salariați) 
 Genurile de activitate (CAEM) 

 



Probleme cu care se confruntă BNS în 
utilizarea şi actualizarea BR  

1) BR nu conţine totalitatea unităţilor statistice active 
din cauza: 
 Lipsa accesului la datele individuale ale IFPS şi CNAS 
 Rapoartele contabile nu sunt obligatorii pentru toate 

categoriile de întreprinderi (entităţile pină la anumite 
criterii nu sunt  obligate să prezinte raport contabil) 

 Lipsa informaţiei din SDA privind crearea, lichidarea  
şi activitatea unităţilor locale 

 

2) Sistem IT învechit (MS-DOS) în crearea şi 
gestionarea BR 

 



Direcţiile prioritare 

 stadiu de testare a noului complex IT de creare şi 
gestionare a BR (platforma ORACLE) – asistenta tehnică 
din partea ONS al Norvegiei 

 includerea tuturor unităţilor statistice şi variabilelor 
acestora în conformitate cu cerinţele UE 

  accesul la datele individuale ale IFPS şi CNAS 
 cooperarea mai strânsa cu deţinătorii SDA pentru 

actualizarea BR 
 producerea informației privind populația întreprinderilor, 

demografia acestora, inclusiv prin prisma de gen 

 



II. Ce reprezintă ASA? 

ASA este o cercetare statistică de tip structural 
cu periodicitate anuală  privind activitatea 
întreprinderilor organizată conform: 
- Regulation (EC) nr.58/97 of 20 December 
1996, 
- Regulation (EC) nr.295/2008 of 11 March 
2008 



Scopul cercetării 

 oferă informaţii pentru caracterizarea 
sistemului productiv şi comercial al 
economiei naționale 

 sursa de bază pentru calcularea 
indicatorilor macroeconomici 

 sursa de bază pentru actualizarea BR 



Construirea chestionarului 

 Conținutul conform necesităților statisticilor 
structurale și conturilor naționale 

 
 Chestionar unic pentru toate întreprinderile  
 
 Periodicitate: cercetare anuală 
 
 Perioada de referință: anul calendaristic 
 
 Unitatea statistică: întreprinderea 

 



Populația ASA 2014 (1) 

În baza BR: 
1) Întreprinderi active în anul t-1 (care au prezentat 
chestionare statistice sau rapoarte financiare) 
 
2) Întreprinderi active în anul t (care au prezentat 
chestionare statistice în anul t, dar sunt lipsă în p.1) 
  
3) Întreprinderile noi înregistrate în anul t care au 
declarat capital statutar mai mare de 1 mil. lei 
  



Populația ASA 2014 (2) 

Populația – 45 mii întreprinderi active 
 

 se include : sectorul business (CAEM: B – J; L-N; 95 and 96) 
 

se exclude: 
 Agricultura 
 Sectorul financiar 
 Sectorul public 
 Organizațiile necomerciale 
 

 



Criterii de stratificare: 

I. Numărul de salariați:  

      0-4; 5-9; 10-19;  +20 salariați 

II. Genul principal de activitate 
conform CAEM: 

    4 semne NACE, rev.2  and rev.1 

  
 



Unitățile statistice cercetate 

 Exhaustiv - 4706 întreprinderi 

  (+19 salariați) 

 

 Selectiv - 7247 enterprises 

   (0-19 salariați)  
 



Principalele compartimente ASA 

 capitalul statutar  
 date privind personalul  
 cifra de afaceri (CA) și alte venituri 
 consumuri şi cheltuieli 
 stocuri 
 distribuirea CA și numărului de personal aferente 

genurilor de activitate 
 investiţiile în active materiale 
 date privind unităţile locale 

 



Indicatorii principali derivați 

 Cifra de afaceri 
 Valoarea producției 
 Valoarea adăugată la costul factorilor 
 Total cumpărări de bunuri și servicii 
 Numărul mediu de salariați 
 Investiții în active materiale 
 Indicatori la nivel regional  

 



Agregarea informației 

I. Total pe țară (excepție  Transnistria) - 4 
semne NACE, rev.2 și rev.1 
 
II. Mărimea întreprinderilor  (0-4; 5-9; 10-
19;  + 20 salariați) – 4 semne NACE, rev.2 
 

III. Aspect teritorial – fiecare UTA,  inclusiv 
conform secțiuni NACE (CA, numărul de 
salariați, retribuții) 



Diseminarea informației 

 Primele rezultate pentru necesitățile 
conturilor naționale – septembrie t+1  

 Publicația electronică pe pagina WEB – 
“Rezultatele anchetei structurale anuale”  
- noiembrie t+1 

 Banca de date “Statbank” in format PX 
WEB – decembrie t+1 
 



Modulul “Condiţiile de dezvoltare a 
întreprinderii” 

A fost introdus pentru prima dată în 
cadrul ASA doar pentru anul 2008 
 
Suport: UNDP şi UNIFEM 



Rata non-răspunsurilor 

ASA - 5%  
Modulul “Condiţiile de dezvoltare a întreprinderii” – 
13% 
În calitate de respondenţi la modul au fost conducătorii/ 
managerii întreprinderii 
 
Publicaţia “Condiţiile de creare şi dezvoltare a 
întreprinderilor: analiza prin prisma de gen” –  
plasată pe pagina WEB (www.statistica.md) 



 
 
III. Date statistice  privind activitatea de 
  antreprenoriat din perspectiva de gen 

Cercetarea:  
Ancheta anuală privind câștigurile 
salariale și numărul salariaților - 2013 

 
Compartiment special:  

Informaţii privind conducătorul unităţii  
 



Numărul întreprinderilor cercetate - 2013 

 Total – 8,3 mii întreprinderi din sectorul 
real al economiei  

 
 Bărbați – 6,2 mii conducători (74,4%) 
 Femei – 2,1 mii conducători (25,6%) 

 



Ponderea femeilor-manager după mărimea 
întreprinderilor, (% din total manageri) 



Ponderea femeilor-manager după genul 
de activitate, (% din total manageri) 



Ponderea femeilor-manager după forma 
juridică, (% din total manageri) 
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Ponderea femeilor-manager după vîrstă in 
total femei-manager, %  



Ponderea femeilor-manager după nivelul 
de instruire in total femei-manager, %  



Mulţumim pentru atenţie! 
 
 

iurie.mocanu@statistica.md 
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