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Rezumat. Pornind de rezultatele cercetării empirice, cantitative şi 
calitative, desfăşurată în cadrul proiectului AntrES, în perioada 5.01.2009 
– 4.01.2011, în vestul României, referitoare la existenţa unor certe 
disparităţi de gen cu privire la iniţierea de noi afaceri şi proprietatea 
asupra afacerilor; caracteristicile, motivaţiile şi dificultăţile femeilor 
antreprenor şi femeilor potenţial întreprinzătoare; percepţiile femeilor 
antreprenor de succes cu privire la egalitatea de gen în domeniul 
antreprenoriatului –  lucrarea de faţă prezintă argumente şi recomandări 
de politici specifice pentru sprijinirea potenţialului antreprenoriatului 
feminin în România, ca motor pentru depăşirea crizei economice şi 
recuplarea la mecanismul dezvoltării regionale facilitat de politica 
regională a Uniunii Europene. 
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Introducere 
 
Un articol celebru apărut în nu mai puţin celebrul The Economist –  

„A guide to womenomics. The future of the world economy lies increasingly in 
female hand”, debuta cu întrebarea lui Henry Higgins din “My Fair Lady” – 
„De ce nu poate fi o femeie mai mult decât un bărbat?” şi prevedea că viitoarele 
generaţii se vor întreba – „De ce nu poate fi un bărbat mai mult decât o 
femeie?”, argumentând, cu date statistice relevante pentru perioada 1920-2005, 
că femeile – „cea mai subutilizată resursă a economiei mondiale”, sunt acum „cel 
mai puternic motor al creşterii globale” (The Economist, 2006)(1).  

De la deschiderea operată de primul articol notabil dedicat subiectului – 
„Antreprenoriatul – o nouă frontieră feminină” (Schwartz, 1976), literatura 
consacrată antreprenoriatului feminin (Brush, 1997, 2006, Brush et al., 2004, 
Casson et al., 2006, Bruni et al., 2008, Parker, 2009), încă săracă şi încă departe 
de a fi construit teorii adecvate, este mai degrabă preocupată de „stereotipul 
femeii de afaceri” – construit in jurul lui „mai puţin” faţă de bărbaţi – mai puţin 
capabil, mai puţin calificat, mai puţin instruit, mai puţin curajos, mai puţin 
rapid, mai puţin dotat cu capital sau mai puţin în măsură să obţină capital etc., 
decât de încurajarea antreprenoriatului feminin; prin urmare, în acest context, 
concluzia de mai sus pare, cel puţin, surprinzătoare. Mai mult, în contextul 
specific românesc, sprijinirea potenţialului antreprenoriatului feminin apare, în 
mod deformat, ca o problemă minoră, frivolă şi lipsită de importanţă faţă de 
priorităţile şi imperativele crizei. 

După implementarea proiectului AntrES şi după concluziile activităţii de 
cercetare facilitată de acest proiect, afirmăm cu convingere că potenţialul 
antreprenoriatului feminin ca motor pentru depăşirea crizei economice şi ieşirea 
din sărăcie a familiilor şi comunităţilor din vestul României, este indiscutabil nu 
doar subevaluat, ci chiar neglijat la nivelul strategiilor şi politicilor publice 
naţionale şi regionale în România, cu excepţia sprijinului care vine din partea 
Uniunii Europene.  

Dincolo de angajamentul formal faţă de obiectivele strategice ale politicii 
de ocupare a Uniunii Europene şi asumarea declarativă a responsabilităţii faţă 
de accesarea fondurilor structurale, strategiile şi politicile publice naţionale şi 
regionale trebuie să internalizeze interesul şi preocuparea pentru sprijinirea 
afacerilor iniţiate şi dezvoltate de femei.  

De ce? În primul rând, pentru că femeile sunt mai expuse în condiţii de 
criză riscului pierderii locului de muncă, în special în sectorul public şi, în 
special, în condiţiile actuale de austeritate bugetară şi alternativa autoangajării 
reprezintă o soluţie deloc de neglijat; în al doilea rând, pentru că există 
disparităţi de gen considerabile cu privire la iniţierea de noi afaceri şi 
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proprietatea asupra afacerilor în vestul României; în al treilea rând, pentru că 
sprijinirea potenţialului femeilor antreprenor şi femeilor potenţial 
întreprinzătoare din vestul României, mult mai preocupate decât bărbaţii să 
cheltuiască ceea ce câştigă pentru hrană, educaţie şi asigurarea sănătăţii copiilor 
şi familiei(2), ar putea conduce, prin strategii şi politici adecvate, la o mai rapidă 
„ieşire din criză”, la reluarea creşterii economice în beneficiul societăţii şi la 
recuplarea la mecanismul dezvoltării regionale facilitat de politica regională a 
Uniunii Europene. 

Argumente în sprijinul afirmaţiilor de mai sus şi premise pentru 
fundamentarea unor recomandări de strategii şi politici rezultă din rezultatele 
cercetării empirice, cantitative şi calitative, desfăşurată în cadrul proiectului 
AntrES.  

 
Proiectul AntrES şi metodologia de implementare  

 
Proiectul „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model interregional 

de şcoală antreprenorială pentru femei” (acronim AntrES) şi-a propus ca 
obiectiv general promovarea egalităţii de şanse în domeniul antreprenoriatului, 
prin stimularea implicării femeilor, în general, a femeilor din mediul rural, în 
special, în iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri în contextul dezvoltării durabile 
a comunităţilor din judeţele situate de-a lungul graniţei de vest a României 
(judeţele Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin).  

Proiectul AntrES s-a adresat unui număr de 1.800 femei din cele şase 
judeţe situate de-a lungul graniţei de vest a României, grupate în trei grupuri 
ţintă: 288 femei din mediul urban, manager de IMM-uri, care doresc să-şi 
dezvolte afacerea; 1.440 femei din mediul urban şi rural care doresc să-şi 
iniţieze propria afacere; 72 femei, studente în domeniul economic în an 
terminal, care au fost instruite pentru a deveni formatori în domeniul 
antreprenorial şi au beneficiat de un loc de muncă, în calitate de 
coordonatoare rurale, în cadrul proiectului.  

Din punct de vedere al metodologiei de implementare, toate activităţile 
proiectului s-au desfăşurat „în oglindă”, în cele şase judeţe din aria de 
implementare vizată, respectiv „în cascadă”, la nivel teritorial, local şi rural. 
Primele şase luni au fost dedicate pregătirii Şcolii antreprenoriale pentru femei, 
respectiv pregătirii suporturilor de curs şi aplicaţii ale celor două module de 
instruire: Iniţierea afacerii şi Dezvoltarea afacerii, realizării diagnozelor 
economice ale judeţelor implicate, constituirii bazei de date a grupurilor ţintă şi 
întocmirii procedurilor specifice pentru selecţia şi monitorizarea grupurilor 
ţintă; tot în aceste prime şase luni au fost înfiinţate cele şase centre teritoriale 
ale Şcolii antreprenoriale pentru femei în universităţile partenere din oraşele 
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reşedinţă de judeţ de pe graniţa de vest a României, cele  24 de centre locale şi 
cele 72 de centre rurale AntrES, ca urmare a încheierii acordurilor de 
parteneriat cu administraţia publică locală. Din luna a şaptea, timp de şase luni, 
s-au derulat activităţile de instruire  în cadrul centrelor teritoriale ale Şcolii 
antreprenoriale, urmând cele două module – Iniţierea afacerii şi Dezvoltarea 
afacerii, fiind programate câte două teme pe lună: vineri – şase ore curs şi 
sâmbătă – şase ore aplicaţii. Cursurile au fost susţinute de către coordonatorii 
teritoriali, asistaţi de către coordonatorii locali. În cadrul fiecărui curs, în funcţie 
de temă, a fost  invitat un expert extern. Aplicaţiile au fost susţinute de către 
coordonatorii locali, fiecare cu câte o grupă, folosind metoda Action Learning, 
urmărind încurajarea femeilor să discute liber şi practic, prin aportul 
coordonatorului local ca facilitator al procesului de învăţare. La finalul 
activităţii de instruire a avut loc  evaluarea, prin concursul „Planul meu de 
afaceri”, premiile constând în sume minim necesare înfiinţării efective a unei 
firme, respectiv punerii în aplicare a ideii de afacere. Din luna a treisprezecea, 
timp de şase luni, a avut loc instruirea în cadrul centrelor locale realizată de 
către coordonatorii locali asistaţi de către coordonatoarele rurale, replicând 
modelul învăţat în centrele teritoriale. Din luna a nouăsprezecea, timp de trei 
luni, a avut loc instruirea în centrele rurale, realizată de către coordonatoarele 
rurale, replicând modelul învăţat în centrele locale, pentru primul modul – 
Iniţierea afacerii, dată fiind componenţa grupului ţintă. Ultimele trei luni ale 
proiectului au fost dedicate evaluării, monitorizării şi diseminării rezultatelor 
proiectului.   

Integrarea metodei Action Learning în cadrul Şcolii Antreprenoriale 
AntrES a vizat îndeplinirea obiectivelor propuse dincolo de simpla furnizare a 
unui set de cunoştinţe pentru iniţierea, dezvoltarea sau sprijinirea unei afaceri, 
pentru determinarea unei schimbări bazate pe învăţare, în adevăratul sens al 
cuvântului. Conform metodei Action Learning („Învăţare cu şi prin acţiune”), 
diferenţa dintre a cunoaşte şi a înţelege este următoarea: a cunoaşte înseamnă a 
fi capabil să faci; a înţelege înseamnă a fi capabil să schimbi realitatea pe care 
ai înţeles-o. Învăţarea înseamnă Progres, care la rândul său reprezintă 
capacitatea noastră de a produce Schimbare pentru mai bine (Dodescu et al., 
2004a). Utilizarea metodei Action Learning, aplicată de către coordonatorul 
proiectului AntrES în cadrul unui proiect anterior (Dodescu et al., 2004b), 
porneşte de la ipoteza, larg acceptată de literatura de specialitate, că 
antreprenoriatul se învaţă într-o mai mare măsură prin mijloace informale sau 
non-formale decât prin sistemul de educaţie formal; de aceea, Şcoala 
antreprenorială AntrES, bazată pe metoda Action Learning, a creat acele situaţii 
de învăţare „cu şi de la ceilalţi”, prin formarea unor seturi (grupuri) mixte – 
formate din femei din toate cele trei grupuri ţintă: femei manager al propriei 
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afaceri pe care doresc să o dezvolte, femei care doresc să-şi iniţieze propria 
afacere şi studente în an terminal în domeniul economic, care s-au pregătit şi au 
devenit formatori în domeniul antreprenoriatului; prin urmare, femei cu şi fără 
experienţă antreprenorială, aflate în stadii diferite de cunoaştere şi înţelegere a 
antreprenoriatului. În cadrul acestor grupuri, femeile au fost încurajate să discute 
liber, pe baza tematicii propuse prin suportul de curs şi aplicaţii, dar din 
perspectiva propriei experienţe, fiind stimulate să-şi împărtăşească propriile 
probleme şi să se sfătuiască reciproc, să întrebe şi să răspundă, inspirându-se 
unele pe altele, motivându-se reciproc şi învăţând unele de la altele. Scenariul de 
derulare a cursurilor în centrele teritoriale, locale şi rurale a implicat şi 
participarea, timp de o oră, a unui expert extern invitat, de preferinţă o femeie 
antreprenor bine-cunoscută sau o femeie cu competenţe profesionale recunoscute 
pentru tema în discuţie, la nivel oraşului sau comunei respective, dispusă să 
împărtăşească  participantelor la curs povestea sa de succes sau propria sa 
experienţă în domeniu. Având în vedere impactul demonstrat asupra 
antreprenoriatului feminin al modelelor, al învăţării din experienţa, succesul sau 
din greşelile altora, prin utilizarea metodei Action Learning, caracterizată, în 
principal, prin Învăţarea cu şi de la ceilalţi, Şcoala antreprenorială AntrES şi-a 
propus – şi credem că a reuşit – să le ajute pe femeile manager să-şi înţeleagă mai 
bine afacerea, s-o dezvolte şi să devină cu adevărat antreprenori, femeilor care 
doresc să-şi iniţieze propria afacere să le insufle curajul necesar şi forţa de a 
atrage şi mobiliza resurse pentru a deveni antreprenori, iar pe tinerele formatoare 
în domeniul antreprenoriatului să le transforme în promotori ai antreprenoriatului 
din convingere, nu din necesitate (Dodescu, Bădulescu, 2010, pp. 470-476).  

Finalizarea cursurilor Şcolii antreprenoriale AntrES a avut loc prin 
elaborarea de către cursante a planului de afaceri, cu care acestea au participat 
la concursul „Planul meu de afaceri”. Cele mai valoroase planuri de afaceri au 
fost premiate în cadrul unor Gale ale antreprenoriatului feminin. Din totalul 
celor 1.800 de planuri de afaceri înscrise şi evaluate în concurs, au fost 
evidenţiate şi promovate un număr total de 724 planuri de afaceri întocmite de 
persoanele instruite în cadrul proiectului, au fost recomandate pentru a participa 
la etapele de premiere un număr total de 408 planuri de afaceri şi au fost 
premiate în bani, cu sume minime necesare pentru iniţierea afacerii (sume 
cuprinse între 1.000 şi 2.000 lei), un număr total de 108 femei care doresc să-şi 
iniţieze propria afacere.  

Derularea proiectului AntrES a permis crearea unei reţele interregionale 
educaţionale, de cercetare, de formare, de instruire şi comunicare; constituirea 
unor baze de date interregionale; construirea unui model de Şcoală 
antreprenorială pentru femei; elaborarea unor planuri de afaceri adresate 
nevoilor şi priorităţilor de dezvoltare specifice zonei interregionale vizate.  
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Activitatea de cercetare nu a constituit activitatea principală a proiectului 
AntrES, aceasta desfăşurându-se complementar activităţii de instruire în cadrul 
Şcolii antreprenoriale pentru femei, însă această activitate s-a dovedit, pe 
parcurs, pe de o parte, o necesitate, pe de altă parte,  o oportunitate. Pe de o 
parte, necesitatea unei încadrări teoretice corecte şi articulate a 
antreprenoriatului feminin, ca suport pentru fundamentarea cursurilor de 
antreprenoriat, dar şi pentru a conduce un proiect strategic de o asemenea 
anvergură astfel încât să genereze afaceri iniţiate şi stabilizate, locuri de muncă, 
creştere economică şi dezvoltare regională, în condiţiile deloc previzibile şi 
evident deloc stimulative ale crizei economico-financiare, frecventelor 
schimbări legislative, austerităţii fiscale, indiferenţei cvasigeneralizate a 
strategiilor şi politicilor faţă de sectorul IMM în România şi faţă de pe spiritul 
antreprenorial românesc redus în rândul femeilor şi în mediul rural; pe de altă 
parte, oportunitatea „exploatării” ştiinţifice a unor grupuri ţintă numeroase şi 
reprezentative pentru ilustrarea antreprenoriatului feminin în vestul României a 
impulsionat activitatea de cercetare. 

 
Metodologia de cercetare 
 
Activitatea de cercetare derulată în cadrul proiectului AntrES s-a 

desfăşurat pe două direcţii: una cantitativă, constând în cercetarea pe baza de 
chestionar a celor mai semnificative aspecte legate de profilul femeilor de 
afaceri, respectiv potenţial întreprinzătoare membre ale grupurilor ţintă ale 
proiectului, şi una calitativă, constând în cercetarea pe bază de interviu 
structurat deschis aplicat unor femei antreprenor de succes din fiecare localitate, 
urbană şi rurală, în care a funcţionat un centru AntrES (aceste femei au fost 
invitate ca expert extern la cursurile Şcolii AntrES) a unor aspecte privind 
profilul personal şi al afacerii deţinute. 

Cercetarea cantitativă a cuprins trei componente distincte, în funcţie de 
mediul de reşedinţă al cursantelor şi, respectiv, grupul ţintă din care au făcut 
parte. Aplicarea chestionarelor a fost urmată de constituirea bazelor de date şi 
apoi prelucrarea acestora utilizând softul SPSS. 

Prima componentă a privit femeile antreprenor din mediul urban 
(membre ale grupului ţintă I): centrele teritoriale – cele şase municipii reşedinţă 
de judeţ şi centrele locale – cele 24 oraşe şi municipii mai mici din judeţele din 
aria de implementare a proiectului. Cercetarea întreprinsă în scopul identificării 
profilului antreprenorial al femeilor din mediul urban care deţin şi conduc 
propria afacere (membre ale grupului ţintă I) s-a realizat pe baza conceperii şi 
administrării unui Chestionar de cercetare-monitorizare. Acest chestionar a 
cuprins un număr de 52 de întrebări, grupate pe teme: profilul demoeconomic, 
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experienţa profesională, profilul afacerii, istoria antreprenorială, dificultăţi 
întâlnite, aspecte motivaţionale şi profil psihologic.  

Baza de date agregată la nivel urban (centre teritoriale plus centre locale) 
conţine un număr total de 314 înregistrări şi este constituită din răspunsurile 
înregistrate la Chestionarele de cercetare-monitorizare aplicate respondentelor 
din grupul ţintă I – femei manager din centrele teritoriale şi locale din judeţele 
Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, după cum urmează: 

 la nivelul centrelor teritoriale AntrES (municipiile: Baia Mare, Satu Mare, 
Oradea, Arad, Timişoara, Reşiţa) în perioada 17.07.2009 – 31.07.2009; 
aplicarea acestor chestionare  respondentelor din grupul ţintă I – femei 
manager (inclusiv rezerve) a generat un număr total de 153 înregistrări; 

 la nivelul centrelor locale AntrES (oraşele: Târgu Lăpuş, Baia Sprie, 
Seini, Sighetul Marmaţiei – judeţul Maramureş; Negreşti Oaş, Ardud, 
Carei, Tăşnad – judeţul Satu Mare; Marghita, Salonta, Aleşd, Beiuş – 
judeţul Bihor; Chişineu Criş, Lipova, Ineu, Pecica – judeţul Arad; 
Lugoj, Jimbolia, Recaş, Buziaş – judeţul Timiş; Bocşa, Caransebeş, 
Moldova Nouă, Băile Herculane – judeţul Caraş-Severin) în perioada 
22.01.2010-30.01.2010; aplicarea acestor chestionare respondentelor 
din grupul ţintă I – femei manager (inclusiv rezerve) a generat un 
număr total de 161 înregistrări. 

A doua componentă s-a referit la femeile potenţial întreprinzătoare 
(membre ale grupului ţintă II), de asemenea din mediul urban (centre teritoriale 
şi locale AntrES). Cercetarea cu privire la femeile din mediul urban care doresc 
să îşi iniţieze propria afacere (femeile potenţial întreprinzătoare – membre ale 
grupului ţintă II) s-a desfăşurat într-un mod similar cu cea întreprinsă în rândul 
femeilor din mediul urban care deţin şi conduc propria afacere. Astfel, a fost 
conceput şi administrat un Chestionar de cercetare-monitorizare, care a cuprins 
un număr de 38 de întrebări, referitoare la teme precum: profilul demo-
economic, experienţa profesională, profilul afacerii, percepţii privind demararea 
unei afaceri, aspecte motivaţionale şi profil psihologic.  

Baza de date agregată la nivel urban (centre teritoriale plus centre locale) 
conţine un număr total de 743 înregistrări şi este constituită din răspunsurile 
înregistrate la Chestionarele de cercetare-monitorizare aplicate respondentelor 
din grupul ţintă II – femei care doresc să îşi iniţieze propria afacere, din centrele 
teritoriale şi locale din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, 
Caraş-Severin, după cum urmează: 

 la nivelul centrelor teritoriale AntrES (municipiile: Baia Mare, Satu 
Mare, Oradea, Arad, Timişoara, Reşiţa) în perioada 17.07.2009 – 
31.07.2009; aplicarea acestor chestionare a generat un număr total de 
252 înregistrări; 
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 la nivelul centrelor locale AntrES (oraşele: Târgu Lăpuş, Baia Sprie, 
Seini, Sighetul Marmaţiei – judeţul Maramureş; Negreşti Oaş, Ardud, 
Carei, Tăşnad – judeţul Satu Mare; Marghita, Salonta, Aleşd, Beiuş – 
judeţul Bihor; Chişineu Criş, Lipova, Ineu, Pecica – judeţul Arad; 
Lugoj, Jimbolia, Recaş, Buziaş – judeţul Timiş; Bocşa, Caransebeş, 
Moldova Nouă, Băile Herculane – judeţul Caraş-Severin) în perioada 
22.01.2010 – 30.01.2010; aplicarea acestor chestionare a generat un 
număr total de 491 înregistrări. 

A treia componentă a urmărit identificarea specificului antreprenorial în 
mediul rural, desfăşurându-se în rândul femeilor potenţial întreprinzătoare, 
membre ale grupului ţintă II, din mediul rural, respectiv cele 72 centre rurale 
AntrES. Cercetarea s-a derulat pe baza aplicării şi apoi prelucrării aceluiaşi 
chestionar de cercetare-monitorizare ca şi în cazul cercetării întreprinse la nivel 
urban pentru grupul ţintă II – femei care doresc să îşi iniţieze propria afacere.  

Baza de date la nivel rural (centre rurale) conţine un număr total de 979 
înregistrări şi s-a constituit prin aplicarea acestor chestionare femeilor din 
grupul ţintă II, în cursul lunilor iulie – septembrie 2010, în cadrul celor 72 
centre rurale AntrES (judeţul Bihor: Spinuş Auşeu, Vadu Crişului, Bratca, 
Budureasa, Roşia, Pomezeu, Tinca, Avram Iancu, Tulca, Diosig, Sălacea; 
judeţul Timiş: Coşteiu, Remetea Mare, Bucovăţ, Belinţ, Victor Vlad 
Delamarina, Topolovăţu Mare, Racoviţa, Boldur, Cheveleşu Mare, Cărpiniş, 
Comloşu Mare, Lenauheim; judeţul Arad: Seleuş, Şicula, Cermei, Craiva, 
Beliu, Şiulac, Bocsig, Şeitin, Secusigiu, Săvârşin, Bata, Ghioroc; judeţul 
Maramureş: Dumbrăviţa, Copalnic Mănăştur, Şişeşti, Coroieni, Groşii 
Ţibleşului, Cupşeni, Cicârlău, Săpânţa, Vadu Izei, Rona de Sus, Recea, Groşi; 
judeţul Caraş-Severin: Ruieni, Slatina Timiş, Armeniş, Pojejena, Coronini 
(Pescari), Berzasca, Mehadia, Iablaniţa, Topleţ, Măureni, Berzovia, Ramna; 
judeţul Satu Mare: Bixad, Turţ, Halmeu, Culciu, Valea Vinului, Medieşul Aurit, 
Vetiş, Doba, Odoreu, Moftin, Căuaş, Călineşti Oaş). 

A doua direcţie de cercetare a fost cea calitativă. Astfel, a fost realizat un 
interviu deschis cu un număr de 102 experte externe invitate la cursurile 
AntrES, ele însele femei antreprenor de succes din fiecare localitate – centru 
teritorial/local/rural AntrES. Interviurile s-au axat pe aspecte precum: apariţia 
ideii de afacere, evoluţia acesteia până în prezent şi perspectivele de viitor; 
profilul, satisfacţiile şi dificultăţile asociate carierei de antreprenor îmbrăţişate 
de o femeie; rolul educaţiei antreprenoriale; percepţia asupra deosebirilor de 
gen în domeniul antreprenorial etc. Răspunsurile oferite de către cele 102 femei 
reprezintă un tezaur important de resurse şi opinii care completează şi ilustrează 
rezultatele cercetării cantitative conduse în cadrul proiectului AntrES.     
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Rezultatele cercetării  
 

Ceea ce ne propunem să prezentăm în continuare, în sinteză, reprezintă 
concluziile rezultate atât din cercetarea întreprinsă la începutul proiectului, 
concretizată în Diagnozele economice ale celor şase judeţe investigate din 
vestul României, cât şi din cercetarea cantitativă şi cea calitativă condusă în 
rândul celor peste 1.800 femei membre ale diferitelor grupuri ţintă ale 
proiectului AntrES, respectiv în rândul celor 102 femei antreprenor de succes 
din centrele AntrES. Concluziile rezultate din investigarea acestor valoroase şi 
bogate surse le-am grupat pe mai multe direcţii, după cum urmează:  

 aspecte referitoare la existenţa unor certe disparităţi de gen în 
domeniul antreprenoriatului – aşa-numitul „gender gap in 
entrepreneurship” – cu privire la iniţierea de noi afaceri şi 
proprietatea asupra afacerilor în vestul României – extrase în 
principal din Diagnozele economice ale judeţelor din vestul României;  

 aspecte referitoare la caracteristicile, motivaţiile şi dificultăţile femeii 
antreprenor şi ale femeii potenţial întreprinzătoare din vestul 
României – rezultate din prelucrarea şi interpretarea chestionarelor 
aplicate grupurilor ţintă ale proiectului AntrES – femei manager al 
propriei afaceri şi femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, 
chestionare aplicate în perioada iulie 2009 – septembrie 2010, la 
nivelul celor şase centre teritoriale, 12 centre locale şi 72 de centre 
rurale situate în oraşele şi comunele menţionate din vestul României 
(1.057 chestionare aplicate în mediul urban în 18 oraşe din vestul 
României, respectiv 979 de chestionare aplicate în mediul rural în 72 
de comune din vestul României); 

 aspecte referitoare la percepţiile cu privire la  egalitatea de gen în domeniul 
antreprenoriatului în vestul României – reieşite din cele 102 interviuri 
realizate cu femei antreprenor de succes din vestul României, invitate în 
calitate de expert extern în cadrul Şcolii antreprenoriale AntrES.   

 
1. Disparităţi de gen cu privire la iniţierea de noi afaceri şi  

 proprietatea asupra afacerilor în vestul României 
 
Dacă analiza unor indicatori specifici pieţei muncii (rata populaţiei active, 

rata ocupării, rata şomajului etc.) nu conduce spre identificarea unor indicii 
relevante din perspectiva discrepanţelor de gen în judeţele din vestul României 
(Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin), nu se poate spune 
acelaşi lucru analizând numărul afacerilor iniţiate şi deţinute de femei 
comparativ cu numărul celor iniţiate şi deţinute de bărbaţi în vestul României.  
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Existenţa unor disparităţi de gen considerabile cu privire la iniţierea de 
noi afaceri şi proprietatea asupra afacerilor în vestul României este confirmată 
de diagnozele economice ale judeţelor din vestul României (Maramureş, Satu 
Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin) realizate în cadrul proiectului 
AntrES, în perioada martie-iunie 2009 (Dodescu et al., 2010). Analiza 
comparativă a numărului femeilor şi al bărbaţilor administratori de societăţi 
comerciale, administratori de IMM-uri, persoane fizice autorizate etc. în 
judeţele din vestul României (Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, 
Caraş-Severin)(3), confirmă concluzia general recunoscută atât de literatura de 
specialitate (Parker, 2009, p. 184), cât şi de rapoartele internaţionale dedicate 
antreprenoriatului feminin (Allen et al., 2007) că disparităţile de gen există în 
mod cert şi în vestul României cu privire la iniţierea de noi afaceri şi 
proprietatea asupra afacerilor.  

Mai exact, în ceea ce priveşte persoanele fizice autorizate, la finalul anului 
2008, pentru toate judeţele analizate, numărul bărbaţilor era în jur de 1,5 ori mai 
mare decât al femeilor, cea mai mare discrepanţă înregistrându-se  la nivelul 
judeţului Timiş – de 2,3 ori mai mulţi bărbaţi persoane fizice autorizate decât 
femei. Analiza numărului administratorilor societăţilor comerciale înregistraţi în 
2008 pune clar în evidenţă o şi mai mare discrepanţă între bărbaţi şi femei – cea 
mai mare se înregistrează în Maramureş, de aproape 3 ori (2,79 ori), cea mai 
mică, aproape inexistentă – în judeţul Satu Mare; în rest, în judeţele supuse 
analizei, numărul bărbaţilor administratori de societăţi comerciale este dublu sau 
mai mult decât dublu faţă de numărul femeilor. Luând în considerare numărul 
administratorilor întreprinderilor mici şi mijlocii înregistraţi în 2008, se remarcă 
o discrepanţă similară în toate cele şase judeţe, mai exact numărul bărbaţilor este 
aproape dublu, respectiv de 2,1 ori mai mare în Maramureş şi Timiş. Cele mai 
mari şi mai disproporţionate decalaje se întâlnesc în ceea ce priveşte numărul 
administratorilor întreprinderilor mari înregistraţi în 2008: de peste 8 ori mai 
mulţi bărbaţi decât femei în judeţul Caraş- Severin, de peste 5 ori în judeţul Satu 
Mare, de aproape 4 ori în judeţele Timiş, Bihor, Maramureş şi de 2,65 ori în 
judeţul Arad (Dodescu, Giurgiu, 2010, pp. 111-119). 

Concluziile preliminare oferite de diagnozele economice ale celor şase 
judeţe investigate din vestul României referitoare la existenţa disparităţilor de 
gen în domeniul antreprenoriatului – aşa-numitul „gender gap in 
entrepreneurship” sunt completate de concluziile aplicării chestionarelor 
grupurilor ţintă ale proiectului AntrES – femei manager al propriei afaceri şi 
femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, chestionare aplicate în perioada 
iulie 2009 – septembrie 2010, la nivelul celor 6 centre teritoriale, 12 centre 
locale şi 72 de centre rurale situate în oraşele şi comunele menţionate din vestul 
României. 
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2. Caracteristicile, motivaţiile şi dificultăţile femeii antreprenor  
 manager al propriei afaceri din vestul României  

 
Pentru o imagine fidelă a femeii antreprenor manager al propriei afaceri 

din vestul României, prezentăm mai jos, în sinteză, rezultatele interpretării 
chestionarelor aplicate cursantelor Şcolii Antreprenoriale din grupul ţintă I – 
femei manager al propriei afaceri (314 chestionare aplicate în mediul urban în 
18 oraşe din vestul României): 

 majoritatea respondentelor (74%) sunt căsătorite şi locuiesc în 
gospodării cu 2-4 membri, având în cele mai multe cazuri 1 sau 2 
copii; 

 vârsta medie este 39,04 ani;  
 48,4% sunt proprietar unic al afacerii, în timp ce 51,6% deţin firma 

împreună cu alte persoane, coproprietarii fiind, în 85% din cazuri, 
membri de familie;  

 70% sunt angajate la propria firmă;  
 peste 80% au studii universitare sau liceale, iar 40% au urmat cursuri 

de specializare sau perfecţionare în diferite domenii, predominând cele 
legate de managementul şi administrarea afacerii;  

 doar 29,6% au un plan de afaceri;  
 83,2% se află la prima afacere derulată, vârsta medie pentru înfiinţarea 

primei afaceri fiind de 31,5 ani;  
 74,5% au avut alte locuri de muncă anterioare experienţei 

antreprenoriale; 
 peste 88% şi-au început singure afacerea.  

Contextul predominant în care femeile antreprenor manager al propriei 
afaceri din vestul României şi-au iniţiat afacerea este fie cel al unui loc de 
muncă nesatisfăcător, fie al pierderii sau lipsei locului de muncă, conjugat cu 
identificarea unei oportunităţi sau idei de afacere, pe fondul unui context 
economic favorabil; cu toate acestea, surprinzător, doar o şesime dintre ele au 
declarat că şi-au iniţiat afacerea pentru bani, în timp ce două treimi dintre 
respondente au declarat că au iniţiat afacerea pentru a-şi demonstra lor şi celor 
din jur că pot reuşi.  

Dintre firmele deţinute, majoritatea covârşitoare sunt microîntreprinderi 
(80,9%), dimensiunile reduse ale firmelor relevându-se în numărul mediu de 
angajaţi (9,86 de persoane), în cifra de afaceri medie (circa 1,3 milioane lei) şi 
în profitul mediu (circa 240.000 lei)(4). Ca domenii de activitate, majoritatea 
covârşitoare a acestor firme (76,5%) activează în domeniul comerţului, 
turismului şi serviciilor.  
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Ca antreprenori, femeile din vestul României s-au confruntat cu 
numeroase obstacole şi dificultăţi, în creştere în prezent faţă de momentul 
începerii afacerii: taxe şi impozite ridicate, birocraţie, schimbări legislative 
frecvente, concurenţă, dificultăţi financiare; urmate de obstacole şi dificultăţi 
noneconomice: încrederea în propria persoană; îmbinarea vieţii profesionale 
cu cea de familie; câştigarea acceptării şi respectului oamenilor.  

În ceea ce priveşte accesul la finanţare, acesta a fost relativ redus – 
24,1% au declarat că au beneficiat de finanţări rambursabile (credite) şi doar 
5,5% dintre respondente au declarat că au beneficiat de finanţări 
nerambursabile. 

Un rezultat îmbucurător este că respondentele conştientizează importanţa 
pregătirii profesionale pentru succesul unei afaceri, considerând competenţa şi 
expertiza în domeniu, de departe, condiţiile esenţiale ale unei afaceri de 
perspectivă. 

 
3. Caracteristicile, motivaţiile şi dificultăţile femeii potenţial 

întreprinzătoare din mediul urban şi rural din vestul României  
 
Continuând exerciţiul de sintetizare, de data acesta referitor la portretul 

femeii potenţial întreprinzătoare din mediul urban şi rural din vestul României 
– conturat pe baza analizei chestionarelor aplicate cursantelor Şcolii 
Antreprenoriale din grupul ţintă II – femei care doresc să-şi iniţieze propria 
afacere  (743 chestionare aplicate în mediul urban în 18 oraşe din vestul 
României, respectiv 979 de chestionare aplicate în mediul rural în 72 de 
comune din vestul României) putem concluziona că: 

 majoritatea respondentelor sunt căsătorite (53% în mediul urban, 
74,6% în mediul rural);  

 aproape jumătate dintre respondentele din mediul urban locuiesc în 
gospodării cu un copil, respectiv două treimi dintre respondentele din 
mediul rural locuiesc în gospodării cu unul sau doi copii;  

 vârsta medie este 32,39 ani în mediul urban, respectiv 35,47 ani în 
mediul rural;  

 două treimi dintre respondente – atât în mediul urban, cât şi rural – 
sunt salariate, iar majoritatea covârşitoare – 88,8% în mediul urban şi 
84% în mediul rural – nu au iniţiat nicio afacere până în prezent.  

Dacă portretele femeilor potenţial întreprinzătoare din mediul urban şi 
rural sunt până aici foarte asemănătoare, diferenţele intervin, previzibil de altfel, 
în ceea ce priveşte: 

 studiile – 63% din respondentele din mediul urban au studii 
universitare şi postuniversitare, faţă de 43% în mediul rural;  
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 domeniul de activitate – două treimi din respondentele din mediul 
urban lucrează în turism, servicii, comerţ, educaţie; în schimb, în 
mediul rural, aproape 60% lucrează în administraţia publică sau în 
educaţie; 

 domeniile în care se intenţionează iniţierea de afaceri – 80% dintre 
preferinţele femeilor din mediul urban se îndreaptă spre turism, servicii 
şi comerţ, urmate de: industrie-construcţii, agricultură, educaţie-
învăţământ-cercetare-cultură, medical şi îngrijire corporală; în schimb, 
în mediul rural, comerţul este preferat de 32,4% dintre respondente şi 
este urmat, aşa cum era de aşteptat, de agricultură.  

În ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă femeile potenţial 
întreprinzătoare – dependenţa economică şi sărăcia sunt probleme severe, în 
special în mediul rural, unde 10% dintre respondente au declarat că nu au niciun 
fel de venit, 25% că au un venit de până la 500 RON, iar 50% că au un venit de 
până la 900 RON.  

La fel de severă este, atât în mediul urban, cât şi rural, problema 
insuficienţei resurselor pentru iniţierea afacerii – 90% consideră că nu dispun 
deloc sau dispun în mică măsură de resurse financiare, peste 70% consideră că 
nu dispun deloc sau dispun în mică măsură de resurse materiale, iar peste 50% 
consideră că nu dispun deloc sau dispun în mică măsură de resurse umane.  

În acest context, este  totuşi îmbucurător faptul că 66% dintre femei în 
mediul rural şi 71% în mediul urban consideră că beneficiază de o susţinere în 
mare şi foarte mare măsură din partea familiei şi peste 55% intenţionează să îşi 
implice familia în propria afacere, atât ca resursă umană esenţială, cât şi ca o 
prelungire a parteneriatului familial. De asemenea, este explicabil că 
respondentele înclină spre acele domenii de iniţiere a afacerii în care capitalul 
de pornire necesar este mai mic – comerţ, turism, servicii etc. 

 
4. Percepţiile femeilor antreprenor de succes din vestul României 

despre egalitatea de gen în domeniul antreprenoriatului 
 
Răspunsurile femeilor antreprenor de succes din vestul României, 

intervievate în cadrul proiectului, invitate în calitate de expert extern în cadrul 
Şcolii antreprenoriale AntrES, rafinează aceste concluzii, în special prin 
conturarea trăsăturilor caracteristice ale femeii antreprenor din vestul 
României, ingredientelor unei afaceri de succes văzute de femei, respectiv 
percepţiei cu privire la  egalitatea de gen în domeniul antreprenoriatului în 
vestul României.  

La întrebarea Care credeţi că sunt trăsăturile pe care trebuie să le aibă o 
femeie antreprenor? – lista de răspunsuri a femeilor antreprenor de succes din 
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vestul României cuprinde atât acele trăsături specifice antreprenorului frecvent 
întâlnite în literatura de specialitate (Casson et al., 2006, Brush, 2006): ambiţie,  
responsabilitate, consecvenţă, flexibilitate, adaptabilitate, curaj, creativitate, 
voinţă, implicare, motivare, hotărâre, muncă asiduă, predispoziţie spre acţiune, 
spirit inovator, încredere în forţele proprii, mentalitate de învingător, 
capacitate de asumare a riscului, capacitate de organizare, capacitate de a 
vedea oportunităţile atunci când acestea apar etc., cât şi cele citate de literatura 
dedicată antreprenoriatului feminin: perseverenţa, predispoziţia şi abilitatea de 
a munci mult, abilităţi de comunicare, networking, abilitatea de a face 
compromisuri, abilitatea de a asculta, abilitatea de a tolera, intuiţia, 
sensibilitatea, atenţia la detalii, perfecţiunea detaliilor, abilitatea de a conduce 
în loc de a comanda, empatia, obiectivitatea şi motivarea, capacitatea de a 
învăţa permanent, capacitatea de a se face plăcută celorlalţi, conştiinciozitatea, 
curiozitatea, punctualitatea, seriozitatea, onestitatea, modestia, chibzuinţa, 
respectul faţă de parteneri etc. Trăsătura cu cea mai mare frecvenţă în 
răspunsurile femeilor antreprenor de succes din vestul României este 
perseverenţa. 

La întrebarea Care credeţi că sunt ingredientele unei afaceri de succes în 
România?- pe lângă răspunsuri cum ar fi: cunoaşterea mediului de afaceri, 
înţelegerea şi valorificarea oportunităţilor, formarea unei echipe de lucru 
competente etc., considerăm semnificative pentru ilustrarea antreprenoriatului 
feminin trei elemente, prezente în peste 90% din răspunsurile femeilor 
antreprenor de succes:  

 educaţia şi experienţa profesională în alegerea domeniului de 
activitate şi educaţia antreprenorială („Rolul educaţiei este unul 
esenţial, nu poţi învăţa să mergi decât dacă părinţii îţi sunt aproape, nu 
poţi învăţa să vorbeşti decât în prezenţa unor persoane care ştiu să 
vorbească; tot  aşa nici o afacere nu poate „să alerge” înainte să înveţe 
să meargă şi, chiar dacă afacerile mai pot merge „de-a buşilea” de 
unele singure, un ghidaj oferit de educaţie, în orice formă posibilă, este 
cel care poate să înveţe afacerea şi pe cel care o conduce să se adapteze 
mediului şi să continue să trăiască” – Micurescu Laura Adela, 
localitatea Bata, judeţul Arad);  

 pasiunea, chiar dragostea, pentru afacerea respectivă („Afacerea este 
ca o căsnicie, dacă este din dragoste reuşeşte ,..., în viaţă este 
extraordinar dacă faci ceea ce îţi place, dacă poţi îmbina utilul cu 
plăcutul” – Cioban Valerica, municipiul Arad, judeţul Arad; „...dacă îţi 
place ceea ce faci atunci când munceşti, nu vei simţi niciodată că 
munceşti” – Cerneştean Viorica, localitatea Dumbrăviţa, judeţul 
Maramureş; „...dacă faci ceea ce îţi place, dacă lucrezi cu dăruire şi 



Antreprenoriatul feminin în vestul României. Rezultate de cercetare şi recomandări de politici 
 

37 

entuziasm, succesul vine de la sine” – Buda Alexandra, localitatea 
Ungureni, comuna Cupşeni, judeţul Maramureş);  

 sprijinul şi siguranţa familiei („Satisfacţiile pe care le trăieşte o 
întreprinzătore de succes sunt date de momentele când realizează că şi-
a împlinit visul, că este independentă şi ştie că familia este tot timpul 
lângă ea ca să o susţină” – Monica Dragomir, localitatea Copalnic 
Mănăştur, judeţul Maramureş; „...una dintre cele mai importante 
greutăţi pe care le poate întâmpina o femeie de afaceri este aceea de a 
nu găsi sprijin în alte persoane şi de a nu avea familia aproape” – 
Lumei Lidia, municipiul Sighetul Marmaţiei, judeţul Maramureş; „... 
cu ajutorul familiei, afacerile merg bine chiar şi pe timp de criză” – 
Monica Dragomir, localitatea Copalnic Mănăştur, judeţul Maramureş; 
„...o afacere construită este un bun al întregii familii, este o moştenire 
pe care poate să o lase copiilor, o afacere nu este doar o sursă actuală 
de venit, ci şi o asigurare pentru viitor” – Georgeta Haiduc, localitatea 
Avram Iancu, judeţul Bihor).  

Majoritatea covârşitoare a femeilor antreprenor de succes din vestul 
României consideră că nu există discriminare de gen în domeniul 
antreprenoriatului în România, afirmând fie că nu s-au confruntat, fie că nu au 
întâlnit situaţii din care să rezulte discriminare de gen în afaceri, fie că 
posibilele discriminări cu care s-au confruntat în afaceri au fost izolate, minore 
şi s-au estompat considerabil în timp („Discriminare de gen în afacerile din 
România în zilele noastre nu există, cu excepţia unor cazuri izolate” – Dragomir 
Monica, localitatea Copalnic Mănăştur, judeţul Maramureş). La polul opus, 
există şi răspunsuri care invocă existenţa discriminării de gen în afaceri; aceste 
răspunsuri nu sunt, însă, frecvente („Discriminări bineînţeles că există, atât în 
afaceri, cât şi în viaţa de zi cu zi” – Buda Alexandra, localitatea Ungureni, 
comuna Cupşeni, judeţul Maramureş; „Am avut deseori de înfruntat 
prejudecăţile bărbaţilor egoişti şi misogini, neîncrezători în capacităţile femeilor 
de a depune efort fizic precum un bărbat, care speculează faptul că femeile 
trebuie să se împartă între afacere şi munca în gospodărie” – Nyiki Liliana, 
localitatea Odoreu, judeţul Satu Mare; „Femeile sunt discriminate în domeniul 
afacerilor, ele fiind adesea desconsiderate, pe de altă parte, aceste dezavantaje 
sunt contrabalansate de calităţile native ale femeilor” – Georgeta Haiduc, 
localitatea Avram Iancu, judeţul Bihor; „...discriminare însă, mai există în acest 
sens, deoarece mentalitatea bărbaţilor este aceea că, în continuare, femeile 
trebuie să se ocupe de gospodărie şi că nu au ce căuta în afaceri” – Şchiop 
Marta, localitatea Şurdeşti, judeţul Maramureş). Aspectele negative aproape 
unanim invocate de către femeile antreprenor din vestul României sunt 
neîncrederea cu care au fost privite, mai ales în primii ani în care şi-au deschis 
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afacerea, respectiv tendinţa celor din jur de a le descuraja („Lumea mă 
condamna: Ce crede fata asta, că o să răzbească singură?” – Rodica Sala, 
municipiul Beiuş, judeţul Bihor; „...cei din jur nu o să le încurajeze, ci 
dimpotrivă, o să le descurajeze” – Şchiop Marta, localitatea Şurdeşti, judeţul 
Maramureş; „...există o oarecare neîncredere în capacitatea unei femei de a 
onora o promisiune, dar această neîncredere poate fi uşor depăşită” – Lidia 
Popuţe, localitatea Tulca, judeţul Bihor). 

Considerând că discriminarea de gen nu constituie o problemă în afaceri 
sau constituie o problemă minoră, femeile antreprenor de succes sunt 
considerabil mai preocupate să înţeleagă şi să explice diferenţele dintre femeile 
antreprenor şi bărbaţii antreprenor, răspunsurile lor confirmând şi de această 
dată vasta literatură dedicată „stereotipului femeii de afaceri” („Femeile doresc 
împlinire, bărbaţii independenţă. Femeia apelează mai greu la împrumuturi 
decât bărbaţii, ea porneşte o afacere doar dacă există surse personale suficiente, 
astfel încât împrumuturile să fie cât mai mici. Doamnele şi domnişoarele sunt 
mai flexibile şi mai tolerante decât bărbaţii, ceea ce îi face să aibă stiluri diferite 
de management. De asemenea, acestea îşi aleg în special afaceri în domeniul 
serviciilor, pe când bărbaţii în domenii tehnice” – Camelia Cican, oraşul Băile 
Herculane, judeţul Caraş-Severin; „Tot ce poate diferenţia bărbaţii de femeile 
de afaceri sunt anumite caracteristici şi trăsături personale, care reliefează 
abordări diferite privind toleranţa în muncă, gradul de flexibilitate, perseverenţa 
sau implicarea personală” – Mariana Dafinoiu, localitatea Iablaniţa, judeţul 
Caraş-Severin; „Deosebirile dintre antreprenorii femei şi bărbaţi au ca izvor 
faptul că femeile sunt foarte bune negociatoare, au ca atu intuiţia, devenind 
invincibile prin modul în care îşi aruncă toate resursele în afacerea pe care o 
conduc. Există şi unele dezavantaje legate de sensibilitate şi modul de percepţie 
a realităţii, însă acestea, cu puţin exerciţiu, pot fi contracarate” – Tudor 
Lăcrimioara, localitatea Ghioroc, judeţul Arad; „Aceste deosebiri se manifestă, 
în general, prin elemente precum: o mai mare uşurinţă pentru bărbaţi decât 
pentru femei în asumarea unui risc, femeile sunt mai atente la detalii şi mai bine 
organizate; în schimb, bărbaţii sunt mai fermi şi inspiră mai multă încredere 
partenerilor de afaceri” – Cerneştean Viorica, localitatea Dumbrăviţa, judeţul 
Maramureş; „Femeile sunt dispuse să îşi asume un risc mai mare în carieră, 
schimbă regulile jocului, îşi construiesc un stil propriu de a conduce şi caută un 
loc unde să îşi poată dovedi calităţile. Atuurile unei femei nu sunt competiţia 
dură, agresivitatea, ci organizarea, managementul relaţional, empatia şi 
capacitatea de a îndeplini mai multe sarcini fără a pierde din vedere detaliile” – 
Iene Carmen, oraşul Lipova, judeţul Arad; „Femeile au o fire mai sensibilă, în 
schimb bărbaţii au mai multă îndrăzneală şi sunt mai încrezători, din aceste 
motive bărbaţii au mai multe şanse de a obţine ceea ce doresc” – Dragomir 
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Monica, localitatea Copalnic Mănăştur, judeţul Maramureş; „...femeile tind să 
fie mult mai motivate în ceea ce fac, să se dedice mult mai mult, să pună mai 
mult suflet. Femeile simt nevoia de împlinire, au o dorinţă mai puternică decât 
bărbaţii de promovare şi manifestare a talentului” – Buda Alexandra, localitatea 
Ungureni, comuna Cupşeni, judeţul Maramureş). 

Dacă diferenţele dintre femeile antreprenor şi bărbaţii antreprenor sunt 
considerabile, greutăţile pe care aceştia le au de înfruntat în afaceri, în 
România, sunt identice, în opinia majorităţii femeilor antreprenor intervievate 
(„Greutăţile pe care o afacere le înfruntă sunt aceleaşi indiferent de persoana 
care o înfiinţează, toţi ne confruntăm cu aceleaşi «mori de vânt»: legislaţia 
instabilă şi exagerat de «stufoasă», birocraţia moştenită şi tarele sistemului 
funcţionăresc, impozite multe şi încâlcite etc.” – Micurescu Laura Adela, 
localitatea Bata, judeţul Arad;  „O femeie de afaceri o duce la fel de greu în 
România ca şi un bărbat. Birocraţia nu face discriminări” – Lidia Popuţe, 
localitatea Tulca, judeţul Bihor).  

 
Concluzii şi recomandări de politici 
 
Dacă la potenţialul de educaţie, pasiune, ambiţie, motivaţie şi 

responsabilitate faţă de familie, care rezultă atât din portretul femeii 
antreprenor, cât şi din portretul femeii potenţial întreprinzătoare cursantă a 
Şcolii antreprenoriale AntrES adăugăm interesul deosebit pentru înscrierea la 
cursurile Şcolii antreprenoriale, ocuparea tuturor locurilor disponibile în toate 
centrele teritoriale, locale şi rurale, admiterea suplimentară a unor cursante cu 
statut de rezerve pentru a preveni cazurile de abandon a grupurilor ţintă, rata 
extrem de redusă de abandon a cursurilor, punctajele mari realizate de cursante 
la evaluarea planurilor de iniţiere şi dezvoltare a afacerii, ponderea de peste 
10% a cursantelor care au iniţiat noi afaceri imediat după finalizarea cursurilor, 
ca urmare a sprijinului şi consilierii primite în cadrul proiectului AntrES – 
rezultă clar, după opinia noastră, argumente convingătoare pentru sprijinirea 
antreprenoriatului feminin şi direcţii de acţiune publică pentru sprijinirea 
afacerilor iniţiate şi conduse de femei.  

Răspunsurile femeilor antreprenor de succes din vestul României, 
intervievate în cadrul proiectului AntrES, rafinează aceste concluzii şi direcţii 
de acţiune publică. Majoritatea femeilor intervievate consideră că, în România, 
în afaceri „nu există gen” şi nici discriminare după gen şi că, în general, 
femeile antreprenor se confruntă cu aceleaşi greutăţi ca şi bărbaţii 
antreprenor.  

Aceste concluzii nu sunt surprinzătoare, având în vedere tradiţia 
moştenită din perioada comunistă a „egalităţii în drepturi a femeilor cu 
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bărbaţii”, participarea ridicată a femeilor la educaţia superioară şi mentalitatea 
colectivă favorabilă participării femeilor în toate domeniile vieţii sociale. 
Totuşi, invocarea greutăţilor legate de concilierea vieţii de familie cu viaţa 
profesională, confruntarea cu neîncrederea şi descurajarea din partea celor 
din jur şi cu anumite stereotipuri sexiste existente în societate faţă de femeia de 
afaceri, conduc la concluzia că, deşi mentalitatea colectivă tradiţională este 
favorabilă implicării femeilor în toate domeniile vieţii sociale, mentalitatea 
colectivă faţă de implicarea femeilor în afaceri este încă în formare, la fel ca şi 
cultura antreprenorială în România.  

Considerăm semnificative diferenţele percepute de femeile intervievate 
între trăsăturile femeilor antreprenor şi bărbaţilor antreprenor, diferenţele 
specifice cel mai des invocate fiind: perseverenţa, predispoziţia şi abilitatea de 
a munci mult, precum şi abilităţile specifice inteligenţei emoţionale.  

Aceste diferenţe specifice şi nu discriminarea după gen privită în general 
trebuie să constituie „nucleul dur” al politicilor publice de stimulare a antrepre-
noriatului feminin (Holtz-Eakin, Rosen, 2004), respectiv al acelor aşa-numite de 
literatura de specialitate gender-sensitive strategies (Parker, 2009, pp. 184-200) 
care, după părerea noastră, trebuie să urmărească trei direcţii principale:  

 
1. Măsuri generale de încurajare a antreprenoriatului feminin  
 măsuri active de promovare a culturii antreprenoriale, în special în 

rândul femeilor; 
 măsuri de reducere a birocraţiei şi a instabilităţii legislaţiei financiare 
şi comerciale; 

 măsuri active de conciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională; 
 măsuri active de sprijinire a iniţierii şi dezvoltării de afaceri de către 

femei, în special afaceri care implică autoangajarea, coprenoriatul şi 
afacerile de familie;  

 campanii de informare care vizează sensibilizarea şi conştientizarea 
publicului larg asupra disparităţilor de gen şi stereotipurilor sexiste 
existente în domeniul antreprenoriatului şi asupra avantajelor sprijinirii 
antreprenoriatului feminin;  

 reformarea politicilor şi sistemelor legale şi dezvoltarea unor servicii 
juridice în vederea apărării drepturilor de proprietate ale femeilor şi 
drepturilor femeilor în domeniul antreprenoriatului; 

 crearea unor birouri, agenţii, reţele naţionale şi regionale de informare, 
reţele naţionale şi regionale de consiliere şi sprijin pentru femeile 
antreprenor şi femei potenţial întreprinzătoare, a unor baze de date 
pentru promovarea oportunităţilor de afaceri, a facilităţilor pentru 
femeile antreprenor, a fondurilor care pot fi accesate de către femeile 
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antreprenor, a asociaţiilor, acţiunilor, programelor etc. de interes 
pentru femeile antreprenor şi femei potenţial întreprinzătoare; 

 sprijinirea programelor de instruire şi pregătire profesională pentru 
femei antreprenor şi femei potenţial întreprinzătoare, atât în cadrul 
educaţiei formale, cât şi nonformale etc. 

  
2. Măsuri specifice de sprijinire a dezvoltării afacerilor iniţiate, 

deţinute şi conduse de femei 
 încurajarea schimbului de informaţii şi experienţă, a networking-ului 

între femeile antreprenor (Watson, 2010, pp. 116-118) prin sprijinirea 
creării şi dezvoltării reţelelor de femei de afaceri, înfiinţarea unor 
cluburi de afaceri pentru femei, centre de resurse pentru femei de 
afaceri, reţele de comunicare şi informare pentru femeile antreprenor 
cu experienţe diferite în afaceri, având în vedere că impulsul 
antreprenorial al femeilor în România este puternic influenţat de 
modele, exemple antreprenoriale (Driga, Lafuente, 2007);  

 crearea şi dezvoltarea unor servicii de afaceri (servicii juridice, servicii 
de contabilitate, consiliere în domeniul fiscal, servicii de selecţie şi 
plasare a forţei de muncă, servicii de certificare a calităţii, servicii 
privind patentele, brevetele şi mărcile etc.) pentru femeile antreprenor, 
în cadrul unor centre locale, regionale de afaceri pentru femei; 

 încurajarea dezvoltării acelor programe de instruire, formare 
profesională, şcoli de afaceri pentru femei care se bazează pe metoda 
Action Learning – „Învăţarea cu şi de la ceilalţi”, având în vedere 
impactul demonstrat asupra antreprenoriatului feminin al învăţării din 
experienţa, succesul sau din greşelile altora; 

 crearea şi dezvoltarea unor programe de coaching, mentoring, 
counselling etc. pentru dezvoltarea afacerilor iniţiate, deţinute şi 
conduse de femei; 

 facilitarea accesului la finanţare pentru femeile antreprenor, prin 
crearea şi dezvoltarea unor produse de finanţare cu dobândă 
subvenţionată, respectiv credite avantajoase destinate femeilor care vor 
să-şi dezvolte afacerea, cu respectarea unor condiţii legate de domeniul 
de activitate, investiţie, valoare adăugată, competitivitate  etc. (în 
prezent, în România, doar EXIMBANK şi Credit Europe Bank 
România acordă credite speciale pentru femeile antreprenor); 

 acordarea de împrumuturi bancare cu garanţii guvernamentale 
destinate femeilor care vor să-şi dezvolte afacerea, cu respectarea unor 
condiţii legate de domeniul de activitate, investiţie, valoarea adăugată, 
competitivitate  etc., în vederea cofinanţării proiectelor europene (în 
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prezent, în România, doar autorităţile publice locale, asocierile legate 
de infrastructura de apă, universităţile şi unităţile de cercetare pot 
beneficia de împrumuturi bancare cu garanţii guvernamentale în 
vederea cofinanţării proiectelor europene);  

 acordarea de facilităţi fiscale pentru afacerile dezvoltate de femei 
antreprenor în domenii considerate cheie la nivel naţional, regional, 
local şi definite ca atare în planurile naţionale, regionale, locale de 
dezvoltare; 

 încurajarea parteneriatului autorităţilor locale cu femeile antreprenor, 
respectiv a investiţiilor femeilor antreprenor în vederea rezolvării unor 
probleme comunitare; 

 sprijinirea participării femeilor antreprenor la structurile regionale de 
sprijinire a afacerilor (parcuri tehnologice, parcuri industriale etc.), la 
clustere în sectoare inovative (knowledge driven sectors), care încorpo-
rează cercetare-dezvoltare şi forţă de muncă înalt calificată, precum şi 
sprijinirea investiţiilor antreprenorilor femei în domeniul IT etc. 

 
3. Măsuri specifice de sprijinire a iniţierii de afaceri de către femei, în 

funcţie de mediul de rezidenţă – urban/rural şi, implicit, în funcţie de 
potenţialul diferit al celor două medii: 

 minimizarea barierelor administrative, simplificarea legislaţiei, 
dereglementarea (Urban, 2010, pp. 77-79), reducerea sau scutirea de 
taxele de înfiinţare şi acordarea de facilităţi fiscale pentru înfiinţarea de 
afaceri de către femei, care implică autoangajarea (Bonnet et al., 2010, 
pp. 66-73), coprenoriatul şi implicarea familiei;  

 facilitarea accesului femeilor potenţial întreprinzătoare la reţele de 
comunicare şi informare şi la bazele de date pentru promovarea 
oportunităţilor de afaceri;  

 crearea şi dezvoltarea unor servicii de consiliere pentru iniţierea de 
afaceri destinate femeilor, în special în mediul rural, în cadrul 
administraţiilor publice locale; 

 încurajarea participării femeilor potenţial întreprinzătoare la acele 
programe de instruire, formare profesională, şcoli de afaceri pentru 
femei care se bazează pe metoda Action Learning – „Învăţarea cu şi 
de la ceilalţi”, având în vedere impactul favorabil al învăţării din 
experienţa altor femei de afaceri; 

 încurajarea înfiinţării de noi firme prin acordarea unei perioade de 
graţie fiscală, facilităţi fiscale în acele domenii considerate prioritare la 
nivel local, regional, naţional şi definite ca atare în planurile naţionale, 
regionale, locale de dezvoltare (spre exemplu, agricultură sau 
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agroturism în mediul rural; industrie, învăţământ, sănătate şi asistenţă 
socială în mediul urban etc.); 

 acordarea de ajutoare de stat pentru promovarea activităţii 
antreprenoriale a femeilor în conformitate cu politica UE privind 
ajutoarele de stat şi Regulamentul general de exceptare pe categorii de 
ajutoare, care permite statelor membre să susţină întreprinderile mici 
nou-create de femeile antreprenor, astfel încât acestea să poată depăşi 
eşecurile de piaţă specifice cu care se confruntă, în special accesul la 
finanţare şi susţinerea diferitelor tipuri de costuri de exploatare, 
inclusiv costurile îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor(5); 

 acordarea de microcredite fără garanţii sau prin evaluarea 
netradiţională a solvabilităţii pentru femeile care îşi iniţiază propria 
afacere, în sprijinul creşterii şi ocupării forţei de muncă, inclusiv în 
acele domenii care servesc şi unor scopuri de coeziune, datorită 
încercării de a (re)integra în societate persoanele dezavantajate; 

 sprijinirea de către autorităţile locale a start-up-urilor pentru femei, 
iniţierii de afaceri de către femei potenţial întreprinzătoare în cadrul 
incubatoarelor de afaceri, respectiv încurajarea iniţierii de afaceri de 
către femei, în parteneriat cu autorităţile locale, în vederea rezolvării 
unor probleme comunitare etc. (6). 

 
Fără pretenţia de a fi conturat concluzii cuprinzătoare şi propuneri 

exhaustive, ne exprimăm în încheiere speranţa că analiza de faţă va contribui la 
stimularea interesului pentru cercetarea problematicii antreprenoriatului feminin 
în România, la descoperirea potenţialului antreprenoriatului feminin ca motor 
pentru depăşirea crizei economice şi ieşirea din sărăcie a familiilor şi 
comunităţilor din România, precum şi la creşterea importanţei acordate 
sprijinirii afacerilor iniţiate şi dezvoltate de către femei în fundamentarea 
politicilor şi strategiilor publice la nivel naţional, regional şi local. 
   

Mulţumiri 
 
Lucrarea de faţă a fost realizată în cadrul proiectului „Antreprenoriatul şi 

egalitatea de şanse. Un model interregional de şcoală antreprenorială pentru 
femei” (acronim AntrES), proiect strategic cofinanţat prin Fondul Social 
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii 
lucrărilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea 
culturii antreprenoriale”, Contract: POSDRU/9/3.1/S/5 (valoare grant 
12.500.104,00 lei), derulat în perioada 5.01.2009 – 5.01.2011 sub coordonarea 
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Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, în parteneriat cu: 
Universitatea de Vest Timişoara; Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad; 
Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa; 
Fundaţia „Academia Comercială” din Satu Mare; Societatea Ştiinţifică de 
Management din România şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
dintre femei şi bărbaţi; website: www.antres.ro. 

 
 

 Note 
 

(1) „A guide to womenomics. The future of the world economy lies increasingly in female 
hand” (2006), The Economist, Apr. 12th 2006, [online],  

 http://www.economist.com/node/6802551 
(2) „The Economic Crisis: The Impact on Women”, USAID, [online], 

http://www.usaid.gov/our_work/cross-
cutting_programs/wid/WID_FACT_SHEET_Gender_Economic_Crisis_v2.pdf  

(3) Analiza se bazează pe următoarele surse de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
(2009) Anuarul Statistic al României (2007, 2008, 2009), Direcţiile Judeţene de Statistică 
Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin (2007, 2008, 2009); European 
Commission (2008, 2009, 2010) Eurostat,  

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes; European Commission 
(2008, 2009, 2010) The Observatory of European SMEs, [online] 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme 

(4) Informaţii care se bazează pe  declaraţiile respondentelor 
(5) *** Politica UE privind ajutoarele de stat: Regulament general de exceptare pe categorii de 

ajutoare, [online],   
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/gber_citizen_summary_sheet_ro.pdf 
(6) Rezoluţia Parlamentului European din 24 martie 2009 conţinând recomandări către Comisie 

privind o iniţiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creşterii şi ocupări forţei 
de muncă (2008/2122(INI)), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 24 martie 2009, [online],  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0085:0090:RO:PDF 
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