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Introducere 
 

Prezenta analiza isi propune sa evalueze modalitatea in care antreprenoriatul feminin rural este de 

natura sa aduca un echilibru in egalitatea de sanse pe piata muncii, si in ce masura poate determina 

un rol activ pentru femei in mediul rural si in orasele mici sprijinind initierea si gestionarea de mici 

afaceri si proiecte comunitare. Spiritul antreprenorial feminin cu siguranta exista iar dezvoltarea 

acestuia reprezinta o solutie reala la dezechilibrele existente pe piata muncii. O angrenarea mai mare 

a femeilor in viata economica a localitatilor mici ar duce, cu siguranta, la diminuarea clivajului de gen 

si la o mai buna dezvoltare a zonelor rurale. 

 

Antreprenoriatul femeilor a fost recunoscut în ultimul deceniu ca o importantă sursă neexploatată de 

creştere economică. Femeile creează noi locuri de muncă pentru ele însele şi pentru alţii şi prin 

prisma particularităţii cognitive şi afective specifice femeilor oferă societăţii soluţii diferite la probleme 

de management, organizare şi afaceri dar şi de exploatare a oportunităţilor antreprenoriale. Totuşi 

femeile încă reprezintă o minoritate în totalul antreprenorilor români. 
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1. Analiza contextului economic 

 

Dacă în structurile de conducere de la nivel central şi local ponderea femeilor este mai redusă în 

raport cu bărbaţii, zona în care femeile se manifestă deplin şi din ce în ce mai pregnant, este 

domeniul afacerilor private. Modalitatea în care s-a realizat şi se realizează acest lucru este tipică ţării 

noastre, în sensul că, fără ostentaţie, discret, femeile au dovedit că pot să îşi înfiinţeze propriile 

afaceri şi să îşi asume responsabilităţi depline în gestionarea activităţilor specifice acestora. Cu toate 

că există diferenţe de gen, totuşi nu se poate vorbi de o competiţie exacerbată dintre femei şi bărbaţi 

în sfera antreprenorială, ci pătrunderea în măsură ascendentă a femeilor în afaceri se bazează în 

principal pe raţiuni practice imediate: necesitatea economică de a întreţine singure o familie sau de a 

contribui la bugetul familiei. Numeroase femei – sau cupluri – au decis să lucreze pe cont propriu în 

condiţiile în care şomajul a crescut îngrijorător sau situaţia locului de muncă anterior nu mai 

corespundea din punct de vedere financiar, pentru întreţinerea familiei. 

 

Analiza situației femeilor în ceea ce privește antreprenoriatul in mediul rural și-a propus să găsească 

răspunsuri la următoarele obiective de cercetare specifice: 

- Identificarea și descrierea principalelor domenii ocupaționale în care activează populația feminină 

ocupată, rezidentă în mediul rural; 

- Identificarea și descrierea profilului ocupațional al femeii din mediul rural din perspectiva 

principalelor variabile socio demografice; 

- Evaluarea gradului de inegalitate de șanse percepută de către femeile din mediul rural la accesarea 

oportunităților de angajare; 

 

În ultimele decenii, lumea rurală a suferit schimbări majore. Agricultura a cunoscut transformări 

rapide. Costurile de producție s-au mărit în timp ce prețul produselor agricole primare a scăzut. 

Modernizarea agriculturii a dus la disponibilizarea unei mari părți a forței de muncă ce s-a îndreptat 

spre orașe pentru a-și găsi alte locuri de muncă.  

 

Aceste schimbări produse într-o perioadă relativ scurtă au destabilizat mediul rural, reacția acestuia 

fiind mult mai lentă. Zone rurale întinse din mai multe regiuni s-au confruntat treptat cu grave 

probleme economice (lipsa locurilor de muncă, lipsa de atractivitate economică), degradarea 

infrastructurii edilitare și sociale, iar decalajul față de orașe s-a mărit. În scurt timp, în multe localități 

rurale s-a produs un declin demografic din ce în ce mai accentuat, tendință ilustrată atât prin 

depopulare cât și printr-un sever proces de îmbătrânire demografică. În plus, în România o mare 

parte din zona rurală a fost cooperativizată, iar orașele au fost supuse unei politici de industrializare și 

urbanizare forțată, ceea ce a agravat efectele negative asupra satului românesc.  

 

Din punct de vedere al administrării teritoriale, cele mai multe sate și comune se regăsesc în regiuni le 

Nord-Est (18,6% din total sate). Densitatea mare a unităților teritorial-administrative rurale în zona 
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cuprinzând Podișul Moldovei, reflectat de numărul ridicat de sate în această zonă comparativ cu 

restul teritoriului, conturează cel mai dens spațiu rural de pe teritoriul României.  

 

Populația feminină reprezintă 51,3 % din totalul populației țării, iar 56,1 % din totalul populatiei 

feminine este rezidentă în mediul rural. În spațiul rural ce înglobează 44,9% din totalul populației 

României trăiesc 4847 mii de femei.  

 

Evoluția populației rurale înregistrează o descreștere mai accelerată comparativ cu cea aferentă 

populației totale, atât în cifre absolute (luând ca referință anul 1990=100%, populația rurală a scăzut 

la 88,96%, în vreme ce populația totală a scăzut la doar 92,91%), cât și ponderea populației rurale în 

populația totală (de la 46,74% în 1990 la 44,75% în 2014). 

 

În cifre absolute, în intervalul 1990–2014, populaţia rurală înregistrată în statisticile oficiale s-a redus 

cu peste 1,2 milioane persoane, în special ca urmare a reducerii efectivelor generațiilor tinere născute 

în ultimele două decenii şi a migraţiei externe, ce s-a intensificat după anul 2000. Moldova (compusă 

din regiunile Nord‐Est şi Sud‐Est) a înregistrat cele mai scăzute rate de descreştere a populației 

rurale, aceasta rămânând în continuare macroregiunea cu cel mai ridicat grad de ruralitate.  

Ponderea populației feminine din total populație se situează în jurul mediei de 50% în toate regiunile 

de dezvoltare.  

 

În valori absolute, regiunea Nord-Est dispune de cea mai numeroasă populație feminină rezidentă în 

mediul rural (1.044.926). De-a lungul ultimelor două decenii populația cu vârste mai mici de 15 ani a 

continuat să scadă în timp ce segmentul cu vârsta de 65 de ani și peste a înregistrat creșteri 

constante, ceea ce evidențiază o tendință semnificativă de îmbătrânire a populației. Fenomenul de 

îmbătrânire a populației cunoaște un caracter mai accentuat în rural în comparație cu cel aferent 

mediului urban. Astfel, la 1 ianuarie 2014, aproximativ 19% din populația rurală depăşea 65 de ani iar 

media de vârstă a populației rurale era de 39,4 ani, cu 1,7 ani mai mare decât cea înregistrată în 

mediul urban (37,7 ani). 

 

Analiza dinamicii populației rurale din punctul de vedere al evoluției segmentelor de vârstă și a 

fenomenului de migrație a condus la delimitarea a 5 profiluri de comune, clasificate în funcție de 

structura de vârstă și migrație, și anume: 

Tipul 1 (comune în proces mai vechi de îmbătrânire accentuată) și tipul 2 (comune cu tendință de 

îmbătrânire accentuată mai recentă, însă puternică), se regăsesc predominant în Transilvania și 

Câmpia Română. 

Tipul 3 (comune cu tendință medie de îmbătrânire) este predominant in lungul frontierei de vest și 

nord-vest, pe lanțul carpatin și în Podișul Dobrogei. 

Tipul 4 (comune cu tendință de îmbătrânire peste medie) și tipul 5 (comune cu structuri dominant 

tinere), se regăsesc cu predilecție în Moldova, în centrul țării și în Podișul Dobrogei. 
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În ceea ce privește fenomenul de migrație a populației, trebuie remarcat că, în ultimele două decenii, 

migrațiile cu caracter intern s-au constituit mai degrabă prin transfer de populație din mediul urban 

spre mediul rural.  

 

Tabloul complet al proceselor migrației interne se prezintă în felul următor: urban-urban (tendința 

crescătoare), urban-rural (tendința crescătoare), rural-urban (stagnare) și rural-rural (stagnare). 

 

 2. Ocuparea profesională a femeilor din mediul rural 

 

Conform INS, populația activă (persoanele active din punct de vedere economic) cuprinde toate 

persoanele de 15 ani și peste, care furnizează forță de muncă disponibilă pentru producția de bunuri 

și servicii și include, atât populația ocupată, cât și șomerii. Populația activă a României cuprinde 

persoane rezidente în mediul rural  (45% din total populație activă), dntre care persoane de sex 

feminin (44,8% din total).  

 

Populația activă pe sexe și medii de rezidență (2014) 

/  

 

Tabelul de mai jos prezintă distribuția populației active totale, de sex feminin și rurale pe cele opt 

regiuni de dezvoltare ale țări, atât ca valori absolute, cât și procentuale: 
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Studiul de fata s-a focalizat cu precadere pe analiza impactului pe care economia sociala a avut-o 

asupra femeilor din mediul rural si a stimulat antreprenoriatul feminin.  

 

Economia socială și-a revendicat spațiul de manifestare situat la granița dintre sectorul public și cel 

privat, fenomenul în sine fiind denumit astfel în spațiul european, în timp ce americanii folosesc 

termenul de al treilea sector și organizații non-profit. Economia socială s-a dezvoltat din anumite 

forme de organizare ale întreprinderilor, cum ar fi cooperativele, societățile mutuale, asociațiile, 

întreprinderile și organizațiile sociale, fundațiile ş.a. 

 

Conceptul de economie socială se regăseşte şi în politicile comunitare, Strategia de la Lisabona fiind 

unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene în care sunt vizate incluziunea socială a 

grupurilor vulnerabile și a celor dezavantajate şi creşterea gradului de ocupare a forței de muncă de 

pe piața europeană. Răspunsul instituțional al Uniunii Europene vine ca o reacţie la predicțiile 

economice  care arătau creșteri alarmante ale șomajului de lungă durată, ca urmare a decăderii 

statului bunăstării sociale.  

 

În contextul actual, prin strategia Europe 2020, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă 

active rămâne una dintre preocupările majore ale statelor membre. Din această perspectivă, 

economia socială contribuie la realizarea a patru obiective majore ale politicii de ocupare a forței de 

muncă a UE: îmbunătățirea „angajabilității” populației active; promovarea spiritului antreprenorial, în 

special prin crearea de locuri de muncă la nivel local; îmbunătățirea capacității de adaptare a 

întreprinderilor şi a lucrătorilor acestora printr-o modernizare a organizării muncii; consolidarea politicii 

privind egalitatea de șanse, în special prin dezvoltarea de politici publice care permit concilierea vieții 

familiale cu viața profesională.  

 

Obiectivele de atins până în 2020 sunt legate de creșterea numărului persoanelor angajate (75% din 

numărul persoanelor cu vârstă între 20 și 64 de ani ar trebui să fie angajate), inovație (3% din PIB-ul 

Uniunii Europene ar trebui să fie investit în cercetare și dezvoltare – R&D), educație (abandonul 

școlar în primii ani de învățământ ar trebui să fie sub 10% și minimum 40% dintre tineri ar trebui să 

ajungă până la al treilea grad de școlarizare), incluziune socială (numărul celor aflați în pragul sărăciei 



 

 

6 

 

ar trebui să fie mai mici cu 20 de milioane de persoane) și energie (emisiile de dioxid de carbon ar 

trebui să scadă cu 30%).   

 

3. Formele asociative si grupurile vulnerabile 

Formele asociative au o anumită istorie în România, dar trecutul comunist a afectat serios aceste 

forme incipiente de economie socială. Economia centralizată,  controlul politic existent înainte de 

1989 şi colectivismul forţat sunt principalele cauze ale descurajării creşterii economiei sociale după 

două decenii de la căderea  comunismului. În calitatea sa de membru al Uniunii Europene, România 

trebuie însă să depună eforturi considerabile în ceea ce privește implementarea conceptelor aferente 

economiei sociale, în contextul în care sunt stabilite strategii de dezvoltare care trebuie urmate de 

către fiecare stat membru.  

 

În Carta principiilor economiei sociale, realizată de către European Standing Conference on Co-

operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations (CEP-CMAF), principiile cheie pentru 

delimitarea conceptuală a formelor de economie socială vizează: prevalența individului și a 

obiectivelor sociale asupra capitalului; voluntariatul și înscrierea liberă în structuri; control democratic 

realizat de către membri ; combinarea intereselor membrilor, a utilizatorilor și a interesului general; 

apărarea și aplicarea principiului solidarității și responsabilității; management autonom și independent 

față de autoritățile publice; utilizarea surplusului pentru atingerea unor obiective ce țin de dezvoltarea 

sustenabilă, în beneficiul membrilor sau al societății în general. 

 

Pornind de la aceste principii, au fost selectate principalele dimensiuni de investigare calitativă în 

cadrul prezentului studiu. În aria de referinţă a studiului au fost cuprinse localităţi din mediul rural, în 

fiecare localitate desfăşurându-se interviuri cu femei lideri locali şi persoane care aparțin grupurilor 

dezavantajate. Studiul cuprinde analiza centralizată a informaţiilor rezultate în urma studiului calitativ. 

 

Studiul calitativ ne relevă faptul că în spaţiul rural românesc, conceptul de economie socială este 

aproape necunoscut liderilor locali iar operaţionalizarea acestuia în interviuri relevă aceeaşi realitate: 

cunoaştere precară, predispoziţie scăzută spre asociere, voluntariat, iniţiativă şi aşteptări paternaliste 

ridicate faţă de rolul autorităţilor locale şi centrale în crearea de locuri de muncă şi protecţia socială. 

Concluzia generală a studiului este că nu există o cultură a economiei sociale în mediul rural, nici în 

rândul autorităţilor dar informarea, multiplicarea bunelor practici şi derularea de proiecte care să aibă 

drept obiective stimularea iniţiativei, solidarităţii, nevoii de formare şi perfecţionare, corelată cu o 

ofertă clară de locuri de muncă pot crea în mediul rural, pe termen mediu,  premisele unei economii 

sociale de nivel european. 

 

Există multe similarităţi dar şi diferenţe între comunităţile studiate. Dincolo de similarităţile  generate 

de constrângerile impuse de relief, poziţionarea faţă de oraş, existenţa unor facilităţi tradiţionale de 

producţie, diferenţa de performanţă şi identitate între comunele din aria de referinţă este dată de 

activismul autorităţilor locale în atragerea de fonduri europene, derularea de programe 
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guvernamentale, deschiderea faţă  de investitori şi interesul pentru rezolvarea problemelor grupurilor 

dezavantajate. Altfel spus, activismul, performanţa, experienţa, deschiderea şi solidaritatea – sunt 

criteriile care pot garanta premisele favorabile pentru o selecţie de succes în implementarea 

proiectelor viitoare de economie socială. 

 

Programele de sprijin la nivel local a grupurilor dezavantajate se rezumă la asistenţa socială, prin 

acordarea ajutoarelor sociale prevăzute de lege şi în limita bugetului existent. Asistenţa acordată 

celor dezavantajaţi este adesea blamată de liderii locali pentru că nu încurajează munca şi creează 

un sentiment al suficienței şi dependenţei faţă de autorităţi. Programele de formare profesională, 

reconversie sau stimulare a iniţiativelor de angajare a persoanelor din grupurile dezavantajate sunt 

relativ reduse şi derulate, de regulă, de către organizaţii neguvernamentale. Finalitatea lor este însă 

redusă din cauza atractivităţii scăzute pentru beneficiari şi absența unei culturi minimale a învăţării şi 

formării continue. Reacţia preponderentă a autorităţilor faţă de orice iniţiativă generatoare de locuri de 

muncă şi integrare socială a persoanelor dezavantajate este una favorabilă.  

 

În prezent, specificul activităţii economice în majoritatea comunelor este definit de agricultura de 

subzistenţă, nivelul de dezvoltare locală fiind în general scăzut datorită lipsei unei pieţe de desfacere 

pentru produsele agricole şi animale şi puterii scăzute de cumpărare la nivel local. Fragmentarea 

proprietăţii este una dintre piedicile majore pentru practicarea unei agriculturi performante, capabile 

să facă faţă concurenţei din U.E.  

 

În cele mai multe comune posibilităţile de angajare la nivel local sunt foarte mici. Cei care au un loc 

de muncă sunt de regulă zilieri în agricultură, la cele câteva ferme de dimensiuni medii sau mari care 

funcţionează în fiecare comună. Ceilalţi beneficiază de venitul mediu garantat (VMG) sau alte 

ajutoare sociale. Prestarea unei slujbe în altă localitate este în general problematică din cauza 

costurilor de transport ridicate, acestea ajungând, de cele mai multe ori, până la 25% din venitul net 

realizat.   

 

În cele mai multe dintre comunele din aria de referinţă există persoane plecate la muncă în 

străinătate, Spania şi Italia fiind direcţiile predilecte. Migrarea în străinătate este apreciată ca fiind 

benefică prin resursele financiare şi locurile de muncă create prin consum şi prin investiţiile în 

construcţii. Un efect secundar benefic este dat de schimbarea atitudinii faţă de muncă şi importul de 

bune practici după o perioadă de şedere la muncă în străinătate. Efectele nedorite al plecării în 

străinătate se concretizează în îmbătrânirea populaţiei, nesupravegherea copiilor, creşterea 

absenteismului şcolar şi lipsa forţei de muncă pentru lucrările agricole din gospodăriile individuale. Din 

acest motiv, multe din terenurile aflate în proprietate individuală se află în paragină. 

 

Iniţiativa individuală este extrem de redusă în rândul femeilor din mediu rural. Cei mai mulţi dintre 

respondenţi preferă individualismul şi consumerismul pe termen scurt în locul asociativităţii şi 

investiţiei pe termen lung. Succesul în afaceri este asociat cu hoţia, astfel încât omul de afaceri este 
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privit încă uşor indezirabil în mediul rural, deşi există o aşteptare generală privind atragerea de 

investiţii şi crearea de locuri de muncă. Există însă şi persoane care apreciază antreprenorii prin 

curajul de asumare a riscului şi crearea de locuri de muncă. Se poate afirma, cu mici excepţii, că în 

mediul rural nu există o cultură antreprenorială semnificativă, nota generală în rândul persoanelor din 

grupurile dezavantajate fiind aceea a dependenţei faţă de ajutoarele de stat şi neasumare a riscului. 

 

Asociativitatea este fundamentul dezvoltării oricărei forme minimale de economie socială. Asocierea 

este considerată ca fiind importantă în contextul fragmentării proprietăţii. Din păcate, această 

importanţă este mai mult declarativă, practica demonstrând eşecul celor mai multe dintre experienţele 

de asociere din mediul rural. Există şi exemple de succes în asociere, în special asociaţiile de tip 

agricol cu suprafeţe mari de teren,  dar ele sunt o excepţie, iar impresia generală faţă de asociere 

este de cooperativizare forţată, de revenire mascată la C.A.P. O altă explicaţie a eşecului asocierii în 

mediul rural este suspiciunea sau neîncrederea reciprocă generată de incapacitatea de gestionare 

democratică a responsabilităţii şi a beneficiilor cooperării.  

 

Exerciţiul votului responsabil, care implică interesele proprii versus interesele celorlalţi într-o ecuaţie 

de cooperare, este relativ recent şi insuficient înţeles şi asimilat. Absenţa unui leadership persuasiv 

care să definească interesele comune, să coaguleze eforturile individuale şi să mobilizeze oamenii  

spre scopuri comune reprezintă o altă piedică semnificativă în calea asocierii.  

 

Solidaritatea este apreciată ca fiind în general redusă iar voluntariatul aproape inexistent. Dacă nu 

există o relaţie de rudenie sau apropiere, puţine persoane din mediul rural sunt dispuse să acorde un 

sprijin şi să presteze un serviciu în beneficiul celor aflaţi în nevoie. Caritatea este aproape inexistentă 

în comunităţile în care nota dominantă este sărăcia. Cu toate acestea, în situaţii de urgenţă (incendii, 

inundaţii), la îndemnul autorităţilor locale, solidaritatea poate fi manifestă. Preotul şi primarul 

reprezintă principalii factori de coagulare a solidarităţii comunitare. 

 

Voluntariatul nu este o opţiune pentru comunităţile aflate în sărăcie. În opinia multor respondenţi, 

orice serviciu prestat trebuie recompensat, mai ales dacă nu ai o sursă constantă de venit. Singurele 

exemple de gesturi voluntare din aria de referinţă sunt în general izolate şi derulate de unele ONG-uri 

care au vizat acţiuni de protejare a mediului, asistenţa bătrânilor şi îmbunătăţirea situaţiei romilor. 

 

Din punctul de vedere al persoanelor din grupurile dezavantajate, tendinţa generală este de a atribui 

Guvernului şi Parlamentului responsabilitatea pentru situaţia defavorabilă a persoanelor din mediul 

rural. Puţine sunt situaţiile în care persoanele din grupurile dezavantajate îşi asumă pe deplin 

responsabilitatea pentru starea pauperă în care se află.  Există o dependenţă explicită faţă de 

ajutoarele sociale oferite de stat iar tipul de mentalitate paternalist dependentă a asistatului resemnat 

în faţa sărăciei este dominant în rândul persoanelor din grupurile dezavantajate. Disponibilitatea de 

învăţare şi formare continuă a persoanelor din grupurile dezavantajate este foarte mică şi 

condiţionată adesea de cerinţe exagerate. Cei mai mulţi respondenți se aşteaptă ca după un curs de 
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formare profesională  să  şi primească un loc de muncă. Atitudinea proactivă este aproape 

inexistentă. Puţini dintre respondenţi îşi asumă responsabilitatea schimbării stării actuale şi tot atât de 

puţini ar fi dispuşi să își asume riscul începerii unei afaceri.  

 

Romii reprezintă grupul cel mai dezavantajat în mediul rural. Ei sunt poziţionaţi, de regulă, la 

marginea comunelor, în zone mai greu accesibile şi departe de şcoală. Majoritatea locuinţelor de romi 

nu sunt racordate la reţeaua de electricitate iar accesul la surse de apă potabilă este dificil. Starea 

generală de sănătate este mult mai precară în cazul romilor decât în rândul populaţiei majoritare. 

Nivelul scăzut de şcolarizare şi de calificare  îngustează semnificativ  orizontul de obținere legală a 

unui venit. Cei mai mulţi dintre romi trăiesc din ajutoare sociale, VMG şi alocaţii pentru copii. 

Sezonier, neavând nicio calificare, romii mai obţin venituri din munca în agricultură sau la fermele de 

creştere a animalelor.  Percepţia romilor de către majoritari este una marcată de toleranţă şi 

compasiune dar şi reproş legat de stilul de viaţă tradiţional şi rezistenţa la schimbare în vederea 

integrării sociale. Există proiecte de succes în comunităţile de romi şi exemple de bune practici care 

pot fi multiplicate.  

 

În opinia noastră, principalele măsuri de optimizare a cadrului de dezvoltare a economiei sociale în 

mediul rural trebuie să se concentreze pe: crearea unui cadrul legislativ adecvat de organizare şi 

funcţionare a iniţiativelor de economie socială; lansarea unor dezbateri publice şi campanii de 

informare privind modul în care funcţionează economia socială la nivel european; dezvoltarea de 

programe de informare şi consiliere antreprenorială, concomitent cu  simplificarea procedurilor de 

demarare a unei afaceri; dezvoltarea de programe de conştientizare a importanţei formării continue, 

iniţiativei, asocierii şi voluntariatului; implicarea autorităţilor publice în crearea de întreprinderi sociale; 

descurajarea mentalităţii de asistat social prin reducerea ajutoarelor sociale şi acordarea de 

stimulente angajatorilor care oferă un loc de muncă persoanelor din grupurile dezavantajate; 

realizarea de parteneriate public-privat pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de economie 

socială la nivel local. 

 

La nivel particular, în rândul femeilor vulnerabile din zonele investigate există un segment semnificativ 

de persoane care intenţionează să îşi deschidă o afacere în viitorul apropiat. Fapt pozitiv, care 

vorbeşte de o auto-evaluare onestă a resurselor deţinute. Aceste persoane fac parte în special din 

categoriile tinere, educate, cu venituri medii. Gradul de determinare al acestora, necesar iniţierii unei 

afaceri, e unul ridicat, fiind indicat de faptul că peste trei sferturi dintre aceste femei sunt decise şi în 

privinţa domeniului de activitate, dominantele în acest caz fiind domeniile agricol, alimentar şi 

comercial. Există disparităţi locale, care fac ca anumite zone (Botosani) să prezinte o rată de intenţie 

antreprenorială mai mare decât celelalte. 

 

Profilul celor care oferă cea mai mare probabilitate de a demara sau de a activa în cadrul unei forme 

de antreprenoriat social este, în mare măsură, cel anticipat de modelele teoretice, ele fiind persoane: 
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- cu experienţă de muncă (în special în organizaţii private), cu o calificare din sfera serviciilor 

sau a meseriilor practicabile în sistem free-lancer, 

- cu un minim nivel de capital social şi relaţional 

- cu un minim set de competenţe antreprenoriale (oportunităţi de afaceri, suport familial), 

- de suport (utilizarea calculatorului, cunoştinţe de contabilitate sau secretariat), 

- de relaţionare (lingvistice, utilizarea Internet-ului). 

 

ANEXA I – OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE EXTRALOCALĂ 

 Cât de uşor consideraţi că este pentru o femeie din mediul rural: 

Să îşi găsească un loc de muncă aproape de casă 

-  
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 Să îşi găsească un loc de muncă la oraş 

 
 
 

Să îşi găsească un loc de muncă în străinătate 

 
 

Să-şi deschidă propria afacere 
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Atunci când aţi luat/luaţi decizia de a avea sau nu o slujbă, cât de mult contează pentru dvs: 

 
 

Opinia celorlalţi membri ai familiei 

 
Programul de lucru 
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Distanţa faţă de locul de muncă 

 
 

Angajarea cu forme legale 
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Veniturile celorlalţi membri ai familiei 

 
 
 
 

Posibilitatea de a avea un program de muncă mai flexibil 
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Posibilitatea de a avea un sprijin pentru rezolvarea problemelor gospodăreşti 

 
 
 

ANEXA II - Cât de mult contează în găsirea unui loc de muncă de către o femeie din mediul 
rural următoarele aspecte: 

 
Norocul 
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Relaţiile 

 
 
 
 

Absolvirea anilor de şcoală obligatorii 
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Studiile superioare 

 
 
 

Absolvirea/ participarea la cursuri de calificare 
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Ceea ce ştii să faci 

 
 
 

Aspectul fizic 
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Accesul la internet, pentru a putea găsi informaţii despre locuri de muncă disponibile 

  
 

Existenţa unor servicii de informare şi consiliere profesională 

 
 

4. Antreprenoriatul feminin si intreprinderile sociale 

Studiile europene arată că există diferenţe similare bazate pe gen observabile în ceea ce priveşte 

antreprenoriatul. Întreprinderile feminine au o durată şi o mărime mai mică decât cele conduse de 

bărbaţi şi se concentrează pe sectoarele tradiţionale ale activităţii economice. În plus, se observă 

diferenţe semnificative în privinţa dezvoltării activităţilor antreprenoriale de către femei şi bărbaţi, 

diferenţieri identificate în rolurile sociale jucate preponderent de către cele două sexe, roluri care 

oferă posibilităţi diferite de dezvoltare şi acces la cunoaştere şi implicit viziuni economice diferite. De 

asemenea, femeile se axează pe crearea întreprinderilor mici, cu un număr mic de angajaţi şi profituri 

scăzute, în timp ce bărbaţii vizează într-o mare măsură, întreprinderi mari, cu un potenţial mai ridicat. 

 

Cu toate acestea, toate procedurile care sunt utilizate într-o întreprindere socială trebuie să se 

alinieze standardelor manageriale ale oricărei entităţi economice.  



 

 

20 

 

 

Economia socială nu poate înlocui ecuaţia de cumpărare a beneficiarului produselor sau serviciilor 

sale, bazată în principal pe calitate, preţ şi raportul dintre aceşti doi parametri dar îi poate oferi 

acesteia o variabilă în plus. Un element pozitiv suplimentar care rezultă din participarea femeilor la o 

întreprindere socială este dobândirea competenţelor, care, eventual, vor fi valorificate în ocuparea 

ulterioară, în alte domenii ale carierei lor profesionale.  

 

O întreprindere socială poate servi ca un instrument pentru asigurarea posibilităţii de menţinere şi 

creştere a performanţei pe piaţa muncii. În cele din urmă, este necesară şi dezvoltarea serviciilor de 

consiliere pentru sprijinirea funcţionării zilnice a entităţilor de economie socială. Aceste servicii vor 

contribui, în mod semnificativ, la consolidarea şi dezvoltarea ulterioară a sectorului, deoarece 

reprezintă şi condiţia fundamentală pentru dezvoltarea organizaţiilor deja existente şi funcţionarea lor 

mai organizată şi mai eficientă. În plus, lipsa specialiştilor cu experienţă şi a expertizei în acest sector 

economic în curs de dezvoltare, face necesară crearea reţelelor de cooperare între organizaţii, în 

vederea promovării schimbului de experienţă şi a adoptării bunelor practici, atât de către organizaţiile 

care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi ţară, cât şi de organizaţiile de antreprenoriat social care 

dezvoltă acţiuni la nivel european.  

 

În paralel, includerea în reţele a organizaţiilor este necesară atât pentru promovare cât şi pentru 

dezvoltarea acţiunilor şi iniţiativelor antreprenoriale comune, pentru a elimina stereotipurile negative 

care, eventual, au fost create de lipsa de organizare sau de dezvoltarea ineficientă şi gestionarea 

incorectă a unor activităţi antreprenoriale în sectorul economiei sociale.  

 

Având în vedere, atât reglementările legislative ale Comisiei Europene cât şi tipurile reprezentative de 

persoane juridice ale întreprinderilor sociale, în România ar fi necesară promovarea unui nou tip 

asociativ de persoană juridică, capabil să combine scopul social, democraţia şi statutul comercial, şi 

prin urmare, să poată armoniza satisfacerea nevoilor de interes public cu cerinţele pieţei şi ale 

condiţiilor economiei moderne. 

 

Cooperativa poate funcţiona ca întreprindere socială, având scop economic, putând combina 

funcţionarea socială cu:  

a) incluziunea socială şi profesională a persoanelor sau a grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii şi 

 b) producţia economică prin intermediul activităţilor de servicii. 

 

Cooperativa furnizează atât servicii de formare cât şi locuri de muncă pentru persoanele 

marginalizate sau care aparţin grupurilor social vulnerabile. În special, în ceea ce priveşte femeile, 

crearea cooperativelor constituie o soluţie pozitivă pentru participarea şi integrarea lor pe piaţa 

muncii, având în vedere că formele de întreprindere sociale sunt caracterizate de modul participativ 

de funcţionare, repartizare a responsabilităţilor şi flexibilitate. 
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La nivelul potenţialilor beneficiari ai serviciilor oferite de economia socială există o percepţie relativ 

pozitivă a potenţialilor antreprenori sau angajaţi ai întreprinderilor de economie socială , persoanele 

provenind din categoriile vulnerabile fiind etichetate ca având o pregătire profesională precară. Ca 

atare, o componentă strategică ar trebui să vizeze investiţia în instruirea acestor persoane abia apoi 

integrarea lor în muncă, în parteneriate cu mediul privat.  

 

Calitatea profesională a potenţialului angajat sau furnizor de servicii şi adecvarea sa la cerinţele 

beneficiarului acestor servicii sunt criterii care prevalează. 

Există o piaţă locală de desfacere a produselor sau serviciilor unei potenţiale întreprinderi sociale. 

 

Această piaţă are particularităţi în raport cu statusul social al celor ce o compun dar şi în raport cu 

situaţiile obiective care o determină. Dincolo de interesul ridicat, există limite imuabile, impuse de 

obiectul produselor sau serviciilor oferite. Ca atare trebuie evaluat cu grijă şi acurateţe potenţialul real 

oferit de o piaţă, evaluată atât cererea cât şi oferta şi luată o decizie în funcţie de toţi factorii 

importanţi implicaţi în stabilirea unei relaţii comerciale viabile. 

 

Triangulaţia persoane vulnerabile – practicieni – potenţiala piaţă de desfacere ne oferă imaginea unei 

oportunităţi certe care trebuie exploatate în condiţiile identificării şi valorificării avantajelor relative de 

care o întreprindere de economie socială dispune, a argumentului social. 

 

Politicile egalităţii de şanse, bazându-se pe dispoziţia din Tratatul de la Roma privind remuneraţia 

egală pentru muncă, au jucat un rol principal în promovarea participării egale a femeilor pe piaţa 

muncii şi, în general, la dezvoltarea economică, deoarece participarea şi activarea lor pe piaţa muncii 

implică o valorificare mai bună a resurselor umane. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 

evoluţia observată, deşi importantă, pare a fi insuficientă pentru eliminarea discriminărilor de gen în 

ocuparea forţei de muncă. Decalajul remuneraţiilor între bărbaţi şi femei pentru munca de valoare 

egală şi inegalitatea de şanse privind evoluţia profesională reprezintă numai două dintre fenomenele 

care reflectă discriminările care afectează traseul şi evoluţia profesională a femeilor, alături alţi 

indicatori precum rata de ocupare a femeilor pe piaţa muncii sau cea a şomajului. 

 

În cadrul efortului total al Uniunii Europene pentru creşterea competitivităţii economiei, 

activitatea antreprenorială se află într-o poziţie centrală, din moment ce reprezintă calea unică pentru 

dezvoltarea echilibrată şi durabilă. Crearea noilor întreprinderi sporeşte posibilitatea celor care vor 

supravieţui să se dezvolte şi, în cele din urmă, să contribuie la dezvoltarea economică. Bineînţeles, 

antreprenoriatul deţine un rol principal şi în creşterea ratei de ocupare, UE proiectând programe care 

oferă stimulente (de ex., subvenţii) pentru consolidarea auto-ocupării, în vederea promovării inovării şi 

a creării noilor locuri de muncă. 

 

În ultimul deceniu, au fost elaborate destule studii de explorare a antreprenoriatului feminin, cele mai 

multe dintre acestea fiind axate pe formularea concluziilor, pentru a face cunoscute caracteristicile 
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specifice ale acestuia şi factorii care îl afectează, precum şi pentru a prezenta nevoia de aplicare a 

politicilor de dezvoltare pentru consolidarea acestuia. Prin urmare, în timp ce întreprinderile moderne 

sunt abordate ca un pilon principal al economiei, până de curând, antreprenoriatul nu a fost explorat 

şi din perspectiva dimensiunii de gen. De obicei, nu s-a acordat atenţie la modul în care factorul 

“gender” se asociază cu o dificultate sau ca o facilitate în abordarea provocărilor pieţei sau dacă 

afectează metodele de producţie selectate şi strategiile utilizate. 

 

Antreprenoriatul feminin prezintă diferenţe faţă de cel al bărbaţilor. Una din cauzele acestor diferenţe 

e aceea a influenţei experienţelor personale la nivelul antreprenoriatului, al manierelor de manifestare 

a spiritului antreprenorial. Rolurile sociale şi poziţiile bărbaţilor şi femeilor diversifică şi 

particularizează experienţele personale şi prin urmare, modul în care abordează, se răsfrâng în mod 

diferit asupra manierei în care utilizează şi valorifică oportunităţile antreprenoriale. 

 

Din concluziile principale care decurg din studii privind antreprenoriatul feminin, se observă ca 

întreprinderile feminine au o durată şi o dimensiune mai mică decât cele ale bărbaţilor şi se 

concentrează pe domenii tradiţionale de activitate economică. 

 

Având în vedere condiţiile şi parametrii menţionaţi anterior, cercetările referitoare la activitatea 

antreprenorială ajung la concluzia că «prezenţa femeilor care se implică în activităţi antreprenoriale, 

fie ca angajatoare, fie ca auto-ocupate este mult mai scăzută decât cea a bărbaţilor … în ciuda 

progresului semnificativ, observat în ultimii ani». Cu alte cuvinte, se observă o diferenţă dintre sexe 

(gender gap) în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţii antreprenoriale şi motivele importante pentru 

aceasta diferenţă intensă, se identifică în rolurile sociale ale celor două sexe, care oferă posibilităţi 

diferite privind accesul la cunoaştere, însă şi la dezvoltarea economică. Concret, mai puţin de 30% 

dintre IMM-urile din Europa, sunt conduse de femei şi femeile sunt responsabile numai de 1/3 dintre 

întreprinderile nou înfiinţate. 

 

Aria scăzută a spiritului antreprenorial feminin devine mai vizibilă în cazurile întreprinderilor mari, 

deoarece femeile sunt mai active în domeniul înfiinţării întreprinderilor mici (atât în dimensiune cât şi 

în vârstă) cu puţin personal şi profituri mici. Mai mult decât atât, având în vedere că femeile continuă 

să fie împovărate cu marea parte a obligaţiilor de familie, dispun de timp limitat pentru ocuparea lor 

profesională şi astfel, frecvent, optează pentru munca cu fracţiune de normă sau auto-ocupare la 

domiciliu, deoarece efortul pentru echilibrarea vieţii profesionale şi a celei de familie reprezintă 

factorul limitator pentru iniţierea unei activităţi antreprenoriale integrate care, în mod clar, este mai 

exigentă. Stimulentele femeilor pentru iniţierea activităţii antreprenoriale, constituie un factor 

suplimentar de diferenţiere în comparaţie cu cele ale bărbaţilor. În special, pentru cea mai mare parte 

a femeilor antreprenori, «nevoia» a reprezentat motivaţia principală (antreprenoriatul „de nevoie”), 

deoarece înfiinţarea unei întreprinderi este soluţia alternativa, preferată de cele mai multe femei aflate 

în căutarea unui loc de muncă. 

 



 

 

23 

 

In contextul celor de mai sus, decurge că antreprenoriatul feminin şi masculin, variază 

considerabil, în ceea ce priveşte caracteristicile acestora (stimulente, tip şi dimensiune a 

întreprinderilor, etc.). Cu toate acestea, un mare interes prezintă identificarea motivelor care conduc 

la această diferenţiere, multe dintre aceste motive fiind provenite din evoluţiile culturale şi percepţiile 

sociale (stereotipuri pentru rolul de gen). Desigur, trebuie remarcat faptul că antreprenoriatul feminin 

este influenţat, în mod direct, atât de poziţia femeilor cât şi de rolul antreprenoriatului în cadrul 

societăţii.  

 

Consolidarea şi promovarea antreprenoriatului feminin constituie obiectivul principal pentru realizarea 

unei politici economice, într-adevăr, de dezvoltare. Deci, în acest context, la nivel european şi naţional 

se dezvoltă iniţiative şi acţiuni pozitive, în vederea promovării participării echilibrate a bărbaţilor şi 

femeilor la evoluţia profesională şi asumarea poziţiilor de responsabilitate, precum şi a furnizării de 

servicii cu scop de facilitare a femeilor şi bărbaţilor pentru echilibrarea vieţii de familie şi a celei 

profesionale. Prin implementarea acţiunilor pozitive, însă şi prin promovarea egalităţii de gen,în 

general, se observă un impuls al antreprenoriatului feminin, însă, în niciun caz, participarea femeilor 

la activitatea antreprenorială nu poate fi considerată ca fiind egală cu activitatea antreprenorială a 

bărbaţilor. 

 

Studiul rolului social al sexelor, în general, însă şi al restricţiilor de gen, care se observă, în special, în 

diferite sectoare de activitate umană, au condus la evidenţierea obstacolelor – factorilor de obstacol 

pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Barierele vizibile sau – de obicei – invizibile (invisible 

barriers) provin din percepţiile stereotipe pentru capacitatea de dezvoltare a activităţii antreprenoriale 

de către femei.  

 

În special, segregarea profesiilor în «masculine» şi «feminine», precum şi percepţia privind 

incompatibilitatea antreprenoriatului cu obligaţiile de familie, însă şi «imaginea 

feminina» a femeii, continuă să reprezinte fenomene caracteristice care evidenţiază conservatorismul 

societăţilor în multe nivele ale vieţii de zi cu zi.Percepţiile care vor femeile mai capabile în lucrările de 

birou şi bărbaţii în poziţii de conducere şi luare de decizii, nu au dispărut.Prin urmare, „blocajul” 

femeilor în roluri stereotipe, reproduse din generaţie în generaţie, reprezintă factorul principal de 

descurajare a acestora privind dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale - bariere specifice. 

 

Principalul factor restrictiv pentru dezvoltarea antreprenoriatului de către femei, sunt obligaţiile de 

familie care limitează posibilităţile de cercetare continuă, reţelizare, formare şi, în general, de activităţi 

care pot ajuta la dezvoltarea şi îmbunătăţirea întreprinderii. 

 

 În plus, lipsa de modele de roluri (role models) în spaţiul de afaceri este un factor de barieră pentru 

dezvoltarea activităţii antreprenoriale de către femei. Fenomenul de auto-ocupare şi antreprenoriat 

este realimentat, la un moment dat, de cultura antreprenorială şi eficienţa care rezultă din modelele 

antreprenoriale tradiţionale. Un obstacol la fel de important pentru dezvoltarea activităţii 
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antreprenoriale de către femei, pare a fi gradul de încredere în sine, deoarece influenţează în mod 

semnificativ opţiunile lor profesionale.  

 

Antreprenoriatul este strâns legat de încrederea în sine, deoarece decizia de a crea şi 

administra o întreprindere, de obicei, este caracterizată printr-o incertitudine cu privire la gradul de 

reuşită sau de eşec în viitor. 

 

De asemenea, o problemă-barieră esenţială pentru iniţierea şi dezvoltarea activităţii 

antreprenoriale este lipsa de capital, atât economic cât şi social sau informaţional, de cunoştinţe. În 

special, în ceea ce priveşte capitalul economic, femeilor le este dificil să-l concentreze, deoarece pe 

de o parte responsabilităţile de familie obligă femeia sa lucreze în sectoare care oferă salarii scăzute 

şi pe de alta parte deoarece evită marile obligaţii de împrumuturi. 

 

Însă, chiar şi atunci când femeile reuşesc sa concentreze capitalul, de obicei, valoarea acestuia 

(capital scăzut) oferă doar posibilitatea de a derula activităţi cu perspective reduse de dezvoltare. Cu 

toate acestea, trebuie remarcat faptul că «femeile sunt mai dispuse decât bărbaţii să-şi asume riscuri 

de afaceri, atunci când trebuie să promoveze un produs nou sau să introducă o inovaţie». 

 

În cadrul studiului realizat în anul 2007 cu tema «Rolul antreprenoriatului în viaţa femeilor» de către 

Centrul Internaţional de Educaţie a Adulţilor şi Centrul de Informare pentru Drepturile Femeilor 

[Phocéen Centre d'Information du Droit des Femmes Phocéen (CDIF)] a evidenţiat că dificultăţile cu 

care se confruntă femeile de afaceri se refera la lipsa de experienţă în planificarea economică (o rată 

de 27.55%) şi în influenţa lor asupra personalului (o rată de 24.48%). Referitor la discriminările la care 

sunt expuse femeile de afaceri, în principal, se observă în sectorul de industrie şi construcţii, 

transporturi şi telecomunicaţii, hoteluri şi restaurante, în timp ce un număr mai mic de cazuri 

discriminatorii, apar în sectorul de agricultură. 

 

Dificultăţile întâmpinate de femei la iniţierea întreprinderii sunt legate de lipsa de formare relevantă (o 

rată de 29.59%), luarea creditelor (o rată de 27.55%), lipsa de experienţă în planificarea financiară 

(20.42 %), lipsa de garanţii (21.42%) precum şi lipsa de mentoring şi consiliere (1.02%). 

 

Motivaţia pentru iniţierea unei întreprinderi este identificată în nevoia de venit suplimentar (o rată de 

35.71%), în nevoia de independenţă mai mare, (o rată de 28.57%), în soluţia alternativă privind 

şomajul (22.44%), în exemplele pozitive de antreprenoriat (7.14%), în specializarea în domeniul 

respectiv (5.10%) şi, în cele din urmă, în menţinerea tradiţiei de familie (o o rată de 1.04%).  În 

consecinţă, evidenţiem că tendinţele şi caracteristicile antreprenoriatului, şi, în special, ale 

antreprenoriatului feminin, în combinaţie cu barierele şi dificultăţile cu care se confruntă femeile care 

dezvoltă o activitate antreprenorială, precum acestea au fost prezentate, au constituit obiectul de 

studiu pentru proiectarea politicilor europene şi naţionale. Reprezentarea scăzută a femeilor în spaţiul 

de afaceri, are ca rezultat privarea de beneficii pe care le-ar putea avea din administrarea unei 
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întreprinderi şi, concomitent, înseamnă o mare pierdere de profit pentru economia fiecărei ţări şi a 

Europei, în general. 

 

Un pas important pentru dezvoltarea în continuare a antreprenoriatului feminin, reprezintă 

implementarea programelor de consolidare care vor avea în vedere nevoile specifice şi condiţiile 

existente la nivel local, asigurând accesul tuturor femeilor la antreprenoriat. Bunele practici propuse şi 

iniţiativele de dezvoltare implementate, precum rezultă din cercetări, contribuie, de-a lungul timpului, 

la consolidarea antreprenoriatului feminin.  

 

Cu toate acestea, prezintă interes şi evaluarea acestora de către beneficiare, în vederea explorării 

unor eventuale deficienţe şi nevoi suplimentare care nu au fost încă identificate. Explicaţia pentru 

nivelul relativ scăzut de dezvoltare a antreprenoriatului în România se identifică,în principal, în 

limitările, barierele şi lacunele cu care se confruntă întreprinderile mici în ceea ce priveşte resursele, 

sensibilitatea / vulnerabilitatea lor la schimbările din mediul de afaceri şi incertitudinea privind factorii 

de creştere şi mecanismele care favorizează dezvoltarea afacerilor. 
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5. Economia socială şi Femeile: Cooperative agricole 

 

Economia socială poate avea o influenţă pozitivă asupra participării şi integrării femeilor pe piaţa 

muncii. Întreprinderile sociale şi, în special, cooperativele, se caracterizează prin modul participativ de 

funcţionare, repartizarea responsabilităţilor şi flexibilitate. Aceste date contribuie la integrarea femeilor 

în viaţa profesională deoarece îndeplinesc unele dintre condiţiile fundamentale pentru participarea 

femeilor pe piaţa forţei de muncă, independenţa economică, luarea deciziilor, posibilitatea de 

conciliere a vieţii profesionale cu cea de familie şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

 

Dobândirea competenţelor într-o întreprindere socială, poate, de asemenea, reprezenta un pas în 

carierea femeii, care, în continuare, poate fi valorificat şi pentru implicarea sa în alte sectoare. O 

întreprindere socială poate servi ca un instrument relevant pentru asigurarea posibilităţii de 

dobândire, menţinere şi sporire a valorii lucrătorilor pe piaţa muncii. 

 

Întreprinderile sociale joacă un rol important, deoarece pot răspunde, atât practicilor, cât şi nevoilor 

imediate sau strategice ale femeilor. Fie că este vorba exclusiv de întreprinderi feminine, fie de 

întreprinderi sociale înfiinţate de femei şi bărbaţi, oferă un instrument eficient de organizare pentru 

femeile membre şi femeile angajate, în scopul creşterii nivelului lor de trai. 

 

Cooperativele feminine reprezintă cea mai obişnuită formă de întreprindere socială. Fiind promovate 

de către UE. «Contribuţia cooperativelor privind obiectivele comunitare constituie componenta 

fundamentală pentru realizarea Strategiei de la Lisabona, deoarece reprezintă un exemplu excelent 

de formă partenerială care poate servi, în mod simultan, obiectivelor antreprenoriale şi sociale, printr-

un mod de consolidare reciprocă». 

 

În rezumat, cooperativele pot oferi femeilor, oportunităţi de participare la activităţile economice, 

precum şi de influenţare a acestora. În principal, se referă la cooperative agricole cu caracter 

comercial, strâns legate de dezvoltarea activităţii de producţie la nivel local, a economiei domestice şi 

a meşteşugăriilor, oferind locuri de muncă pentru femeile din zonele rurale, unde şansele de angajare 

sunt limitate. 

 

Dincolo de dimensiunea descriptivă a studiilor dedicate evaluării resurselor și actorilor implicați în 

emergența antreprenoriatului social, nevoia de a conferi informației obținute o utilizare cât mai 

eficientă în contextual demarării de întreprinderi sociale se înscrie în modalitatea pragmatică de 

abordare al întregului proiect derulat. A conferi valoare de model datelor  culese înseamnă a adăuga 

o dimensiune acționară imaginii configurate în etapele ulterioare, de diagnoză. 
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Identificarea domeniilor în care reușita unei întreprinderi sociale s-ar situa la un nivel suficient de 

ridicat încât să permită acestora să își formeze un portofoliu de clienți, o piață de desfacere a 

produselor și serviciilor, constituie o activitate importantă în transferul informației culese dinspre 

analiști către antreprenori. Abordarea a plecat de la 3 actori importanți, si anume viitorii antreprenori 

sociali, viitori clienți potențiali și experții în antreprenoriat social, pentru a identifica potențialul, 

resursele și intențiile celor care urmează a demara activitățile de antreprenoriat, favor abilitatea pieței, 

nevoia de astfel de servicii și de a le compara cu expertiza celor care cunosc acest domeniu.  

 

Nivelul calificărilor profesionale deținute de către persoanele indică potențialul individual sau de grup 

pentru a asigura capitalul de expertiză al unei întreprinderi private, în speță al unei întreprinderi de 

economie socială. Datele culese indică o plajă destul de ridicată de meserii / calificări deținute  de 

către femeile vulnerabile intervievate.  

 

Se remarcă totuși două categorii de calificări dominante, cea asociată industriei textile și care include 

croitoria sau confecțiile (34%) și agricultura, care include cultivarea plantelor și creșterea animalelor 

(32%). O altă clasă de calificări, cu o pondere de circa 20% din totalul eșantionului, include calificări 

în domeniul comercial (vânzător, ospătar), în asistență socială (asistent social, îngrijire copii, bătrâni), 

în alimentație (bucătar, cofetar, patiser) sau menaj.  

 

Sunt menționate într-o pondere semnificativă și calificări tehnice (operator chimist, prelucrător, 

vopsitor, operator calculator) sau intelectuale (medic, jurist, profesor, etc.). Cu o pondere mai redusă 

apare calificarea în îngrijire corporală (cosmetică, coafură).  

 

Există, de asemenea, un segment cu o pondere de 13% dintre persoanele intervievate care nu deține 

nicio calificare. La nivelul zonelor investigate, avem particularități în privința calificării femeilor 

vulnerabile.  

 

Dacă în judetul Vaslui, o zona practic rurală, calificarea de agricultor e prezentă în cazul al 90% dintre 

femeile vulnerabile, în celelalte comune lucrurile stau mult mai echilibrat. În Botosani dominante sunt 

calificările de croitor, confecționer, textilist (49%) sau cele de comerciant, vânzător, ospătar (33%) iar 

în Iasi întâlnim cea mai mare pondere a persoanelor fără calificare (28%) dar și cea mai mare 

pondere a persoanelor cu o calificare în ocupații intelectuale (48%).  

 

Pregătirea profesională continuă ne oferă alte indicii privind intențiile profesionale ale acestor 

persoane, intenții care se pot transforma în acțiuni antreprenoriale. Care sunt cursurile pe care 

femeile vulnerabile intenționează să le urmeze pentru a se (re)califica profesional?  

 

Datele ne indică o gamă largă de cursuri. Cele mai căutate cursuri sunt cele agro-zootehnice, vizând 

cultivarea legumelor, creșterea animalelor, ele fiind căutate de peste 25% dintre subiecți.  
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În plan secund, cu ponderi de peste 10%, se situează cursuri privind industria alimentației (bucătărie, 

cofetărie, patiserie), croitorie, confecții și cursurile de asistența socială (creșterea și îngrijirea copiilor, 

îngrijirea vârstnicilor). În plan terțiar, apar mai multe domenii pentru care ar exista un interes de 

formare profesională, foarte multe dintre ele reprezentând activități de suport pentru demararea unei 

afaceri: informatică, contabilitate, secretariat, antreprenoriat.  

 

Există și o cerere pentru cursuri mai complexe, cum ar fi cele de consiliere și mediere, proiecte 

europene sau medicină și terapii alternative.  

 

Pattern-urile locale, necesare în particularizarea unor eventuale curricule destinate formării 

profesionale a femeilor vulnerabile dar și pentru a selecta domenii de începere a unei afaceri, sunt 

următoarele : 

- Botosani: cursuri de bucătar, cofetar, patiser (33%), computere, informatică (23%), agricultor, 

crescător de animale (18%) sau asistență socială, îngrijire copii, vârstnici (18%), 

- Iasi: cursuri de croitor, confecționer, textilist (28%), bucătar, cofetar, patiser (18%), consiliere, 

mediere, psihologie (13%), cosmeticiană, coafeză (10%), 

- Vaslui : cursuri de agricultor, crescător de animale (61%), asistență socială, îngrijire copii, 

vârstnici (18%), contabilitate (18%) sau croitor, confecționer, textilist (15%). 

 

Trecând dincolo de calificările deținute, dincolo de meseriile, calificările deținute, am testat și un set 

de activități cu potențial pentru posibile viitoare întreprinderi de economie socială, activități menite fie 

să definească profilul unei astfel de întreprinderi, fie să asigure sustenabilitatea unor astfel de 

demersuri. Evaluarea acestor calificări s-a realizat pe o scală cu trei trepte: cunoaștere bună a 

activității, cunoaștere medie și necunoaștere a acestei activități. 

 

Subliniem în primul rând activitățile de supraveghere și îngrijire a copiilor (baby-sitting), cunoscute 

într-o măsură medie sau bună de peste trei sferturi din respondente (firesc, multe dintre ele 

experimentând rolul de mamă sau chiar cel de baby-sitter).  

 

Horticultura, cultivarea legumelor și a florilor, constituie de asemenea, o activitate cunoscută de 

majoritatea femeilor vulnerabile dar de o manieră ceva mai generală, ponderea celor care o cunosc 

într-o măsură medie (48%) fiind mai mare decât cea acelor care o cunosc într-o măsură avansată 

(29%). 

 

Un alt set de activități se situează la un nivel mediu ca pondere a cunoașterii lor: activități agricole, de 

cultivare, culegere și prelucrare a legumelor, fructelor de pădure, plantelor medicinale. Tot în această 

situație se încadrează și croitoria, cunoscută într-o măsură satisfăcătoare sau avansată de aproape 

jumătate dintre respondenți. Ultimul set de activități reprezintă activități de nișă, fiind practicate de un 

număr redus de femei vulnerabile. În această categorie se încadrează manufacturarea produselor de 

artizanat, pielăria sau activități de suport pentru orientarea montană sau traseele turistice. 
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Identificăm iarăși modele diferite în cele trei orașe: femeile vulnerabile din Botosani sunt cele care 

cunosc într-o măsură ridicată toate cele trei activități, cele din Iasi se situează la un nivel ușor peste 

medie în toate cele trei cazuri, iar femeile din Vaslui excelează în zona horticulturii și mai puțin în 

celelalte domenii. Există, așadar, o stratificare evidentă a gradului de cunoaștere a unor meserii, 

activități care pot deveni domenii de demarare a unor întreprinderi de economie socială. Intenția 

manifestă spre o activitate antreprenorială ne indică domeniile în care există mai mult decât potențial, 

există dorința de a demara o întreprindere socială.  

 

Peste trei sferturi dintre respondentele care vor să își deschidă o afacere (20% din total eșantion) 

declară că sunt decise în privința domeniului în care își vor deschide afacerea, indicator al 

determinării acestora în această privință.  

 

Aceste domenii sunt următoarele: Achiziții fructe de pădure ;  Îngrijire copii ; Agricultură; Croitorie ; 

Legumicultură ; Alimentar ; Estetica ; Magazin de haine ; Brutărie ; Frizerie-coafor ; Medical ; Comerț ; 

Internet ; Turism ;  

 

Domeniile spre care s-ar îndrepta afacerile femeilor vulnerabile sunt așadar: agricol, alimentar, 

comercial, de servicii. 

 

Preferințele exprimate de piața potențială, publicul larg, constituie și ele elemente ce pot ghida 

alegerea domeniilor de dezvoltare a antreprenoriatului social feminin. 

 

În opinia practicienilor, principalele domenii în care o întreprindere de economie socială ar reuși sunt, 

în opinia practicienilor, cel al agriculturii și al serviciilor. Ele sunt urmate de producția de artizanat și 

obiecte manufacturate sau de producția de bunuri. Alte domenii precum serviciile sociale, integrarea 

altor vulnerabili sau turismul sunt, în opinia specialiștilor în economie socială, domenii cu o piață 

pentru antreprenorialul social dar cu un impact ceva mai redus și dependent de un set mai complex 

de factori externi. 

 

Provenind din trei judete diferite ca mărime, femeile vulnerabile dețin resurse educaționale și 

profesionale diferite. Remarcăm calificarea celor din Vaslui în domeniul agricol, o ponderea mai mare 

a calificării femeilor din Botosani în domeniul serviciilor și o pondere mai mare a calificărilor rezultate 

din studii superioare în Iasi. 

 

Femeile vulnerabile din zonele investigate manifestă un comportament antreprenorial superior mediei 

naționale (circa 10%, Global Entrepreneurship Monitor, 2012). Fapt pozitiv și care vorbește de o auto-

evaluare obiectivă a resurselor deținute, aceste persoane fac parte în special din categoriile tinere, 

educate, cu venituri medii. Faptul că peste trei sferturi dintre aceste femei sunt decise și în privința 
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domeniului de activitate denotă gradul lor de determinare, dominantele în acest caz fiind domeniile 

agricol, alimentar, comercial sau de servicii. 

 

Există o piață locală de desfacere a produselor sau serviciilor unei potențiale întreprinderi sociale. 

Această piață are particularități în raport cu statusul social al celor ce o compun dar și în raport cu 

situațiile obiective care o determină. Dacă în Vaslui se caută mai degrabă valorificarea potențialului 

agricol, în Iasi există o cerere mai mare pentru servicii de îngrijire a copiilor iar în Botosani există o 

piață a produselor alimentare tradiționale. 

 

Pe de altă parte, specialiștii în economie socială validează prin opiniile lor toate aceste domenii 

posibile de demarare a unei întreprinderi sociale, indicând aceleași direcții. Așadar, din combinatia  

oferită de antreprenori -piață- specialiști, putem identifica domenii compatibile cu toate aceste 

domenii. 

 

Intenţia acestui studiu a fost de a prezenta în detaliu caracteristicile şi condiţiile antreprenoriatului şi 

ale ocupării feminine în mediul rural. 

 

Am căutat să prezentăm cadrul conceptual şi instituţional al economiei sociale şi condiţiile în continuă 

schimbare pe piaţa muncii, precum şi profesiile apărute în ultimii ani, alternativele oferite de piaţa 

muncii. În plus, au fost prezentate atât politicile dezvoltate privind economia socială şi incluziunea 

socială a femeilor. La nivel empiric, studiul s-a axat pe atingerea a trei categorii esenţiale reuşitei : 

femeile vulnerabile, specialiştii în economie socială şi potenţialii beneficiari ai întreprinderilor sociale. 

 

În ciuda ratei crescute a participării femeilor la forţa de muncă şi a creşterii nivelului lor educaţional, 

ele continuă să fie obiectul unor importante discriminări, care împiedică participarea egală a acestora 

pe piaţa muncii. Femeile, în general, se confruntă cu şomajul şi, în special, cu şomajul pe termen 

lung, sunt slab reprezentate în poziţii decizionale, lucrează, mai ales, în forme informale de muncă, cu 

o remuneraţie mai scăzută decât cea a bărbaţilor şi încearcă să concilieze viaţa profesională cu cea 

de familie/privată, fiind împovărate cu roluri multiple. 

 

 În cazul femeilor vulnerabile, putem identifica o varietate de situaţii în ceea ce priveşte experienţa de 

muncă, traiectoria profesională parcursă până în prezent. Dincolo de acest mozaic experienţial, există 

câteva trăsături dominante, care pot fi considerate elemente favorizante ale intenţiei de a demara o 

afacere: experienţa în mediul privat, experienţa de muncă în străinătate. Acestea constituie 

oportunităţi în cadrul cărora poate apărea familiarizarea cu etica şi pragmatica antreprenoriatului, cu 

codul şi principiile de bază ale mediului de afaceri. 

 

Există însă şi indicatori ai unor situaţii-limită (sărăcia, lipsa de calificare şi educaţie, obligaţiile 

familiale), care trebuie trataţi cu multă atenţie, pentru a nu genera pusee de entuziasm neacoperite de 

resursele necesare susţinerii unei întreprinderi private şi pentru a evita apariţia unui antreprenoriat 
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fondat pe lipsa de alternative. Din punct de vedere axiologic, munca, educaţia şi norocul sunt cele trei 

jaloane care, în opinia femeilor vulnerabile, ghidează drumul spre succes.  

 

Proporţia variabilă a acestor trei elemente diferă în raport cu zonele / ariile culturale din care ele 

provin, ca atare trebuie considerată o uşoară calibrare a discursului adoptat în raport cu 

particularităţile culturale. Nevoia de suport e una reală, mai ales în situaţia deficitului de resurse 

fiziologice, educaţionale sau financiare. Şi acest aspect e un adjuvant al demersului de a ghida 

potenţialul persoanelor vulnerabile către iniţiative menite să le ofere independenţa materială şi să le 

extragă din categoria de asistaţi social. 

 

În ceea ce priveşte piaţa modernă a muncii, globalizarea economiei constituie caracteristica principală 

a contemporaneităţii. Flexibilitatea, instabilitatea locurilor de muncă şi intensa mobilitate socială 

reprezintă elementele de bază ale noii pieţe a muncii, tehnologia predominând în raport cu munca 

necalificată. În cadrul schimbărilor majore şi rapide, precum şi al noilor condiţii pe piaţa muncii, 

ocuparea tradiţională tipică este înlocuită de noi forme informale de ocupare şi de organizare a 

muncii. 

 

Sectorul terţiar al serviciilor predomină creând un nou profil al lucrătorului, cu cerinţe şi competenţe 

înalte. Cu toate acestea, se observă o consolidare a profesiilor care necesită un înalt grad de 

calificare şi a profesiilor cu slabă calificare, profesiile cu calificări medii înregistrând o scădere 

semnificativă. Cunoaşterea se află în centrul atenţiei, iar locurile de muncă bazate pe munca fizică şi 

manuală scad în mod semnificativ, UE propunând portofoliul format din inovaţie, educaţie şi 

tehnologie. 

 

În ceea ce priveşte evoluţia profesiilor, ar putea fi incluse în două niveluri principale: (1) la un nivel se 

află profesiile care au preexistat însă prezintă diverse modificări ale aptitudinilor şi competenţelor 

formale, care le compun, (2) iar la al doilea nivel se află noile profesii bazate pe un nivel înalt de 

cunoştinţe şi competenţe, care sunt create datorită evoluţiei tehnologice sau a diverselor aspecte 

sociale şi care, în ultimii ani, se intensifică în mod continuu.  

 

În paralel, unele profesii intră într-o perioadă de declin şi dispar, cum ar fi profesiile sectorului primar, 

sau se confruntă cu redundanţa, reducându-se astfel atractivitatea lor. Trebuie remarcat faptul că 

evoluţiile profesiilor au o semnificaţie diferită în funcţie de ţară şi condiţiile naţionale socio-economice 

şi culturale. O profesie, care la nivel europeană se poate confrunta cu fenomenul de redundanţă şi cu 

perspective reduse, probabil, într-o altă ţară sau/şi regiune să prezinte cerere mare. Prin urmare, 

termenul «nouă» se referă de fapt la specificul profesiilor, la nivelul sistemelor productive naţionale şi 

locale. 

 

Plaja de calificări şi activităţi pe care femeile vulnerabile le pot desfăşura este una destul de extinsă, 

existând nuclee de competenţă pentru aproape toate activităţile de interes. Dar tot acest demers 
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trebuie derulat prin prisma particularităţilor locale şi a celor individuale, pentru identificarea nişelor de 

oportunitate şi maximizarea şanselor de succes. Există în mod cert o nevoie de calificare, de formare 

profesională care, în multe situaţii, ar reprezenta o premieră pentru aceste persoane. În schimb, 

interesul pentru cursuri e unul modulat mai degrabă de factori locali de finalitate (şi mai puţin de cei 

socio-demografici), cel mai probabil din cauza percepţiei diferite a finalităţii unui astfel de curs. 

 

Demersul de formare profesională trebuie să ia în calcul aceste particularităţi şi să le acompanieze cu 

specificul pieţei muncii locale sau al unor potenţiale pieţe pentru întreprinderile de economie socială. 

 

Chiar dacă nu constituie o orientare generală a grupului femeilor vulnerabile, căutarea unui loc de 

muncă reprezintă o preocupare pentru multe dintre ele. Începută mai timid, prin accesarea reţelelor 

sociale sau scanarea pieţei muncii, această preocupare poate constitui rapid un punct central pe 

agenda personală a persoanelor intervievate.  

 

Există un segment semnificativ (10%) de femei aparţinând grupurilor vulnerabile care au o structură 

aspiraţională asociată viitorului loc de muncă apropiată de ţinta, finalitatea proiectului, înfiinţarea unor 

întreprinderi de economie socială. Acest segment poate constitui nucleul care să genereze şi să 

asigure managementul acestor întreprinderi de economie socială. 

 

Diferenţe bazate pe gender au fost observate în ceea ce priveşte antreprenoriatul. Mai exact, 

întreprinderile feminine au o durată şi o mărime mai mică decât cele ale bărbaţilor şi se concentrează 

pe sectoarele tradiţionale ale activităţii economice. În plus, se observă diferenţieri semnificative 

privind dezvoltarea activităţii antreprenoriale de către femei şi bărbaţi, diferenţieri generate de rolurile 

sociale ale celor două sexe, care oferă posibilităţi diferite de dezvoltare economică şi acces la 

cunoaştere. În cadrul examinării cazului României, s-a observat că, în ciuda tendinţelor pozitive 

existente pe piaţa muncii, situaţia femeilor în societatea română este încă influenţată de stereotipuri 

care consolidează inegalităţile de gen, femeile întâmpinând mai multe obstacole decât bărbaţii pe 

piaţa muncii.  

 

În plus, întreprinderile feminine din România, sunt mai ales IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea, în 

principal, în sectorul de servicii şi comerţ cu amănuntul. Per ansamblu, grupul femeilor vulnerabile 

deţine resurse rezonabile de know-how necesar demarării unei afaceri dar nu deţine resursele 

financiare, logistice pentru acest demers. În plus, teama de eşec şi incapacitatea de a gestiona pozitiv 

realitatea imediată constituie piedici care pot duce la blocaje psihologice sau la imposibilitatea de a 

lua decizii. 

În paralel cu cursurile de formare profesională sau cele privind managementul afacerilor, aceste 

persoane trebuie consiliate pentru a-şi depăşi anumite temeri şi pentru a-şi forma repere solide de 

suport psiho-social în grupurile de semnificativi: familie, prieteni, colegi. De asemenea, e necesară o 

abordare diferenţiată la nivelul celor trei localităţi şi prin prisma acestei stări de fapt, datele indicând 

diferenţe semnificative în special în privinţa Vaslui-ului, în raport cu Botosani sau Iasi. 
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În rândul femeilor vulnerabile din zonele investigate există un segment semnificativ de persoane care 

intenţionează să îşi deschidă o afacere în viitorul apropiat. Fapt pozitiv şi care vorbeşte de o 

autoevaluare onestă a resurselor deţinute, aceste persoane fac parte în special din categoriile tinere, 

educate, cu venituri medii. Gradul de determinare al acestora, necesar iniţierii unei afaceri, e unul 

ridicat, fiind indicat de faptul că peste trei sferturi dintre aceste femei sunt decise şi în privinţa 

domeniului de activitate, dominantele în acest caz fiind domeniile agricol, alimentar şi comercial. 

 

Există disparităţi locale, care fac ca anumite zone (Iasi) să prezinte o rată de intenţie antreprenorială 

mai mare decât celelalte. 

 

Caracteristicile potenţialei pieţe pe care vor activa viitoarele întreprinderi sociale sunt marcate de criza 

economică şi financiară prin care s-a trecut. Percepţia e una de schimbare pozitivă a direcţiei de 

evoluţie, gradul de percepţie negativă, în comparaţie cu anul anterior, fiind dublat de un plus de 

optimism pentru anul viitor. Agenda principalelor probleme ale gospodăriei cuprinde, dincolo de 

dimensiunea financiară, menţiuni de natură subiectivă (sănătatea, stresul) sau obiectivă, relative la 

locuinţă, care pot constitui elemente de ghidare în privinţa selecţiei domeniului de activitate pentru 

întreprinderile de economie socială sau pentru strategiile de promovare a produselor şi serviciilor 

acestora. 

 

Deşi la o primă vedere, lipsa resurselor financiar s-ar asocia cu lipsa implicării civice, explicaţia 

implicării civice trebuie căutată (şi) în altă direcţie. Există în mod cert o discrepanţă între măsurarea 

obiectivă şi subiectivă (auto-declarată) a bunăstării familiale, în special una de natură axiologică, fapt 

care face ca familiile cu venituri mari să îşi dorească venituri şi mai mari iar cele cu venituri modeste 

să nu trateze lipsa banilor ca o problemă. 

 

Există o piaţă locală de desfacere a produselor sau serviciilor unei potenţiale întreprinderi sociale. 

Această piaţă are particularităţi în raport cu statusul social al celor ce o compun dar şi în raport cu 

situaţiile obiective care o determină. Dincolo de interesul ridicat, există limite imuabile, impuse de 

obiectul produselor sau serviciilor oferite. Ca atare trebuie evaluat cu grijă şi acurateţe potenţialul real 

oferit de o piaţă, evaluată atât cererea cât şi oferta şi luată o decizie în funcţie de toţi factorii 

importanţi implicaţi în stabilirea unei relaţii comerciale viabile. 

 

Dincolo de raportul dintre calitate şi preţ, dimensiunile principale în luarea deciziei de achiziţie, există 

o segmentare a pieţei pentru diverse alte aspecte care ar putea juca un rol important în cumpărarea 

de produse sau servicii. Avantajele relative ale unei întreprinderi de economiei socială, deşi nu 

reprezintă principalele repere în funcţie de care se apreciază un produs, capătă o importanţămai 

ridicată în rândul unui public mai puţin definit prin caracteristici socio-demografice cât mai degrabă 

unul care e mai apropiat valoric de cauza socială a unui astfel de demers. 
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Notorietatea întreprinderilor sociale e una destul e ridicată, în condiţiile în care ne aflăm practic la 

debutul acestei practici. Cu toate astea, un segment important de persoane declară că au auzit de 

astfel de întreprinderi în proximitatea rezidenţială. Mai mult de jumătate dintre subiecţi ar fi interesaţi 

în mare sau foarte mare măsură de oferta economiei sociale. Interesul s-ar canaliza spre produse 

alimentare, de manufactură (artizanat) sau îmbrăcăminte şi serviciile casnice, în condiţiile menţionării 

unei plaje largi de potenţiale nişe de piaţă. 

 

Percepţia calităţii produselor economiei de piaţă e una majoritar pozitivă, în general nefăcându-se 

diferenţa între acestea şi concurenţă. În condiţiile similarităţii de calitate şi preţ, caracterul particular al 

întreprinderilor de economie socială determină alegerea lor în raport cu concurenţa, devenind un 

important avantaj. 

 

În opinia practicienilor, raportul dezechilibrat dintre cererea şi oferta de locuri de muncă de pe piaţă, 

dar şi factori de discriminare, în special discriminare în raport cu vârsta, constituie principalele 

probleme care se constituie în piedici în calea grupurilor vulnerabile pentru a accede la un loc de 

muncă. Dincolo de acestea, lipsa de educaţie, calificare şi experienţă conturează o realitate dificil de 

îmbunătăţit. 

 

Principalele direcţii de acţiune, în viziunea practicienilor, vizează demararea de programe de 

încurajare şi stimulare a antreprenoriatului în rândul acestei categorii, de susţinere a cursurilor de 

calificare şi recalificare. Problematica economiei sociale e una complexă şi presupune implicarea mai 

multor actori cu roluri specifice din a căror interacţiune să reiasă un mediu propice dezvoltării 

întreprinderilor sociale şi care să dispună de resursele necesare unui astfel de demers. 

 

Dacă în privinţa resurselor, opinia practicienilor se centrează pe resursa umană, rolul activ fiind luat în 

această situaţie de către cei care urmează a fi viitorii antreprenori sociale şi cei care le asigură 

sprijinul, în privinţa obstacolelor, principala menţiune vizează birocraţia şi flexibilizarea cadrului 

legislativ, principalul rol fiind jucat în acest caz de către forurile legislative. 

 

Există o convergenţă opinională semnificativă între domeniile în care vulnerabilii ar intenţiona să 

demareze un proiect antreprenorial, cele propuse de practicieni şi cele căutate de piaţă. Această 

concordanţă ne poate face să credem că există şanse reale pentru ca aceste proiecte să aibă 

succes.Având în vedere, atât reglementările legislative ale Comisiei Europene cât şi tipurile 

reprezentative de persoane juridice ale întreprinderilor sociale, stabilite şi valabile actual în statele 

membre ale UE, în România, în ceea ce priveşte forma juridică a întreprinderii sociale ar fi necesară 

promovarea unui nou tip asociativ de persoană juridică, capabilă să combine scopul social, 

democraţia şi statutul comercial, şi, prin urmare, să poată armoniza satisfacerea nevoilor de interes 

public cu cerinţele pieţei şi ale condiţiilor economiei moderne. 
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Cooperativa poate funcţiona ca întreprindere socială, având scop economic. Prin urmare, poate 

combina funcţionarea socială cu: a) incluziunea socială şi profesională a persoanelor sau a grupurilor 

dezavantajate pe piaţa muncii şi b) producţia economică prin intermediul activităţilor de servicii. 

 

Această cooperativă furnizează atât servicii de formare cât şi locuri de muncă pentru persoanele 

marginalizate sau care aparţin grupurilor social vulnerabile, prin intermediul întreprinderii cooperative. 

 

Alegerea întreprinderii sociale cu formă juridică de cooperativă, este justificată, de asemenea, de 

motivul suplimentar că UE consideră cooperativele ca o formă acceptată în toate statele membre. 

 

Precum am menţionat, Uniunea Europeană a integrat în politica sa, dezvoltarea cooperativelor, având 

în vedere particularităţile lor şi dotându-le cu instrumentele juridice adecvate, în vederea asigurării 

egalităţii condiţiilor de competitivitate şi a facilitării/stimulării cooperării transfrontaliere. 

 

În special, în ceea ce priveşte femeile, crearea cooperativelor constituie o soluţie pozitivă pentru 

participarea şi integrarea lor pe piaţa muncii, având în vedere că formele de întreprindere sociale sunt 

caracterizate de modul participativ de funcţionare, repartizarea responsabilităţilor şi flexibilitate. Un 

element pozitiv suplimentar care rezultă din participarea femeilor la o întreprindere socială, este 

dobândirea competenţelor, care, eventual, vor fi valorificate în ocuparea, ulterioară, în alte domenii 

ale carierei lor profesionale. 

 

În cele din urmă, este necesară şi dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru sprijinirea funcţionării 

zilnice a entităţilor de economie socială. În special, aceste servicii vor contribui, în mod semnificativ, la 

consolidarea şi dezvoltarea ulterioară a sectorului, deoarece reprezintă şi condiţia fundamentală 

pentru dezvoltarea organizaţiilor deja existente şi funcţionarea lor mai organizată si mai eficientă. În 

plus, lipsa specialiştilor cu experienţă şi a expertizei în acest sector economic în curs de dezvoltare, 

face necesară crearea reţelelor de cooperare între organizaţii, în vederea promovării schimbului de 

experienţă şi a adoptării bunelor practici, atât de către organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în 

aceeaşi ţară, cât şi de organizaţiile de antreprenoriat social care dezvoltă acţiuni la nivel european 
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6. Concluzii 

 

Egalitatea între femei și bărbaţi a devenit un obiectiv major al metodei deschise de coordonare pentru 

incluziune socială și protecţie socială din martie 2006, când Consiliul Europei a adoptat un nou cadru 

pentru raţionalizarea celor trei domenii politice ale incluziunii sociale, pensiilor, serviciilor medicale și 

de îngrijire pe termen lung prin intermediul unei raportări paralele și de durată. Acest obiectiv a ridicat 

importanţa egalităţii de gen pentru procesul luat în ansamblu, care anterior fusese promovat separat, 

prin intermediul celor trei direcţii de acţiune, și dezvoltat în grade diferite în fiecare dintre aceste 

direcţii. 

 

Aşa cum rezultă din prezentarea caracteristicilor şi a condiţiilor ocupării feminine, în ciuda ratei 

crescute a participării femeilor la segmentul social al forţei de muncă şi a creşterii nivelului lor 

educaţional, ele continuă să fie obiectul unor importante discriminări, care împiedică participarea 

egală a acestora pe piaţa muncii. Femeile, în general, se confruntă cu o rată ridicată a şomajului, în 

special şomajul pe termen lung, sunt slab reprezentate în poziţiile de luare a deciziilor, sunt încadrate 

preponderent în forme informale de muncă, cu o remuneraţie inferioară celei masculine şi încearcă să 

concilieze viaţa profesională cu cea de familie/privată, în condiţiile deţinerii de multiple roluri în 

instanţele familiale, sociale şi profesionale. În plus, se observă recunoaşterea, într-o mică măsură, a 

competenţelor profesionale ale femeilor, segregarea orizontală şi verticală de gen în muncă şi 

insecuritatea muncii pentru femei. 

 

În ceea ce priveşte evoluţia profesiilor, putem observa două niveluri principale: unul la care se 

situează profesiile ce au preexistat şi care prezintă diverse modificări ale aptitudinilor şi competenţelor 

formale, care le compun, iar altul, unde se află noile profesii, bazate pe un nivel înalt de cunoştinţe şi 

competenţe, create de evoluţia tehnologică sau cea socială şi care, în ultimii ani, se intensifică în mod 

continuu. În paralel, unele profesii intră într-o perioadă de declin şi dispar, cum ar fi profesiile 

sectorului primar sau se confruntă cu redundanţa, reducându-se astfel atractivitatea lor. În cazul 

României, s-a observat că, în ciuda tendinţelor pozitive existente pe piaţa muncii, situaţia femeii în 

societate este încă influenţată de stereotipuri care consolidează inegalităţile de gen, femeile 

întâmpinând mai multe obstacole decât bărbaţii pe piaţa muncii. În plus, întreprinderile feminine din 

România sunt mai ales IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea, în principal, în sectorul de servicii şi 

comerţ cu amănuntul, cu o influenţă redusă în mediul economic şi politic. 

Prima etapă a abordării integratoare a egalităţii de gen este organizarea, conștientizarea, participarea 

și stabilirea unei baze structurale și culturale pentru egalitatea de șanse. Această etapă include 

formularea obiectivelor, planificarea, estimarea bugetului și definirea responsabilităţilor și a 

răspunderilor pentru fiecare actor în parte. De asemenea, trebuie asigurate suficiente resurse pentru 

punerea în aplicare. 
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Deoarece promovarea egalităţii între femei și bărbaţi constituie un obiectiv major, analiza de față a 

încercat să răspundă întrebărilor vis-à-vis de existența unor informații care să permită o evaluare a 

indicatorilor statistici privind diferenţele și inegalităţile dintre genuri, făcând referire în mod explicit la 

date segregate în funcţie de sex, acolo unde acestea sunt disponibile. Din discuțiile purtate cu femeile 

am încercat să aflăm care sunt diferenţele dintre genuri în ceea ce privește ocuparea forţei de muncă, 

șomajul, șomajul pe termen lung, riscul de sărăcie (de asemenea, în funcţie de grupele de vârstă), 

gospodăriile fără un loc de muncă, abandonul școlar timpuriu, speranţa de viaţă, anii de viaţă 

sănătoasă ? Discuțiile au urmărit informații privind diferenţele dintre genuri în cadrul unor grupuri 

dezavantajate, precum persoanele cu handicap, minorităţile etnice sau imigranţii, ca urmare a 

fenomenelor existente acum în plan european vis-à-vis de integrarea unor noi categorii de persoane 

vulnerabile în comunitățile locale. Am încercat să analizăm dacă sunt informaţiile disponibile 

suficiente pentru evaluarea situaţiei sociale pentru femei și respectiv pentru bărbaţi? Este nevoie de 

noi indicatori și de crearea de statistici segregate pe sex în domeniile în care astfel de date lipsesc? 

 

O dovadă a abordării integratoare a egalităţii de gen și o analiză a impactului de gen ca instrument de 

promovare a egalităţii între femei și bărbaţi în cadrul abordării generale strategice, sunt analiza 

măsurilor care au fost luate/sunt luate pentru promovarea egalităţii între femei și bărbaţi în ceea ce 

privește politicile de protecţie socială și incluziune socială.  

 

 

Problematica sărăciei si a excluderii sociale 

 

Deși diferenţele dintre genuri se reduc, femeile din toate grupurile de vârstă se confruntă cu rate mai 

crescute ale sărăciei decât bărbaţii: 16 % pentru femeile peste 18 ani, în comparaţie cu 14 % în cazul 

bărbaţilor și 21 % pentru femeile de peste 65 de ani, în comparaţie cu 16 % în cazul bărbaţilor. Riscul 

de sărăcie este crescut în special în cazul mamelor singure și al femeilor în vârstă, dar femeile care 

aparţin unor alte grupuri dezavantajate, precum imigranţii, minorităţile etnice și persoanele cu 

handicap, precum și femeile inactive și șomere pe termen lung sau cele care trăiesc în mediul rural se 

pot confrunta, de asemenea, cu mai multe dificultăţi decât bărbaţii. 

 

Trebuie subliniat faptul că există modalităţi variate și multidirecţionale în care inegalităţile de gen pot fi 

abordate în expunerea la sărăcie și la excluderea socială. Provocarea principală este conectarea 

diferenţelor critice dintre genuri pentru abordarea priorităţilor politice și garantarea faptului că politica 

este concepută în așa fel încât aceasta va contribui de facto la eliminarea inegalităţilor. Prin urmare, 

monitorizarea sistematică și luarea în considerare a diferenţelor de gen din cadrul grupurilor 

dezavantajate sunt esenţiale pentru dezvoltarea ulterioară a abordării integratoare a egalităţii de gen 

în lupta împotriva sărăciei și a excluderii. Pentru a ajuta statele membre să mobilizeze acele 

persoanele care pot lucra și să ofere sprijin adecvat persoanelor care nu pot, Comisia a propus o 

strategie holistică care poate fi  definită în termeni de incluziune active. Aceasta combină ajutorul 

pentru venit la un nivel suficient pentru ca persoanele să aibă o viaţă demnă cu o legătură la piaţa 
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muncii prin intermediul oportunităţilor de locuri de muncă sau de formare profesională și printr-un 

acces mai bun la prestarea de servicii. Incluziunea activă formează „o stare activă de bunăstare”, prin 

oferirea unor căi personalizate către un loc de muncă și prin garantarea faptului că persoanele care 

nu pot munci pot să trăiască în demnitate și să contribuie cât mai mult posibil la societate. Decalajele 

de gen în expunerea la sărăcie prezintă rate mai ridicate în cazul femeilor decât în cazul bărbaţilor și 

acest fapt se păstrează în perspectiva unui ciclu de viaţă. Această situaţie se datorează parţial 

riscului mai mare al femeilor de a avea cariere mai lente, mai scurte și/sau întrerupte și, în medie, 

venituri mai mici decât bărbaţii. În plus, dezavantajele cu care se confruntă femeile din anumite 

grupuri, precum femeile imigrante sau cele aparţinând minorităţilor etnice, tind să fie mai multe decât 

în cazul bărbaţilor din aceleași grupuri. 

 

Abordarea acestor inegalităţi necesită o abordare multidirecţională în sinergie cu promovarea unei 

participări mai active a femeilor pe piaţa muncii în contextul Strategiei europene pentru creștere și 

locuri de muncă, integrarea perspectivei de gen în politicile privind piaţa muncii, în special în politicile 

de flexicuritate, și promovarea continuă a politicilor de reconciliere atât în beneficiul femeilor, cât și al 

bărbaţilor. Politicile active de incluziune pot avea un impact semnficativ nu numai asupra promovării 

integrării sociale și pe piaţa muncii a celor mai dezavantajaţi, dar, prin această acţiune, și asupra 

reducerii inegalităţilor de gen. 

 

Evaluarea impactului de gen în cazul conceperii politicilor pentru femeile din mediul rural se poate 

face analizând împreună cu administrațiile publice locale modul în care definesc distribuirea venitului 

minim. Întrebările pe care trebuie să și le pună orice administrație locală atunci când vizează 

dezvoltarea politicii locale de acordare a venitului minim sunt : 

 Care este structura grupului-ţintă pentru beneficiarii de venit minim? Sunt femeile sau bărbaţii 

suprareprezentaţi? 

 Venitul minim este conceput în așa fel încât să încurajeze evitarea șomajului și a capcanei 

inactivităţii? 

 Cum interacţionează venitul minim cu alte indemnizaţii (de exemplu alocaţia pentru copii)? 

 

Legătura cu piaţa muncii 

Un alt aspect pe care administrația publică locală al oricărei comune sau oraș mic trebuie să î lia în 

considerație este relația cu piața muncii. De aceea setul de întrebări pe care trebuie să îl pregatescă 

atunci când elaborează o strategie de dezvoltare locală sunt : 

 Dezavantajele cu care se confruntă femeile și bărbaţii sunt luate în considerare la accesarea 

politicilor active privind piaţa muncii ? 

 Există măsuri care să se adreseze nevoilor unor grupuri specifice, precum părinţii singuri 

(disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor), femeile care revin pe piaţa muncii (posibilităţi 

de formare personalizate în mod adecvat), femeile cu dizabilităţi, precum și femeile imigrante 

sau care aparţin unei minorităţi etnice? 

 Sunt aceste măsuri disponibile pentru persoanele inactive, precum și pentru șomeri? 



 

 

39 

 

 Aceste politici promovează accesul atât al femeilor, cât și al bărbaţilor în locuri de muncă 

netradiţionale, de calitate ridicată? 

 Bărbaţii și femeile beneficiază în mod egal de iniţiativele pentru înfiinţarea unei afaceri? 

 

Accesul la servicii 

 Femeile sau bărbaţii se confruntă cu mai multe dificultăţi la accesarea serviciilor? Dacă da, 

cum pot fi acestea abordate pentru a fi eliminate? 

 Sunt luate în considerare nevoile unor grupuri specifice care se confruntă cu discriminarea 

multiplă, precum femeile imigrante sau care aparţin unei minorităţi etnice? 

 Sunt luate în considerare nevoile specifice ale femeilor și ale bărbaţilor, de exemplu, în ceea 

ce privește modalitatea de organizare a formării profesionale? De exemplu, sunt oferite 

servicii de îngrijire a copiilor? 

 Adăposturile pentru persoanele fără locuinţă și instruirea personalului acestora iau în 

considerare nevoile specifice ale femeilor și ale bărbaţilor (de exemplu bărbaţi singuri sau o 

mamă cu un copil)? 

  Îmbunătăţirile de disponibilitate și profilul costului transportului public, de exemplu, aduc 

beneficii în mod egal atât femeilor, cât și bărbaţilor (femeile fiind utilizatori mai frecvenţi)? 

 

Modernizarea sistemelor de pensii 

 

Discuțiile purtate cu femeile au arătat clar că sistemul de pensii nu este adaptat la evoluţia nevoilor 

femeilor, care reprezintă majoritatea persoanelor vârstnice (aproape 60%  dintre persoanele cu vârsta 

de 65 de ani și aproape două treimi dintre persoanele cu vârsta de 75 de ani). Structura generală a 

schemelor de pensie în funcţie de venit oglindește diferenţele existente cu privire la venituri și 

ocupare între femeile și bărbaţii de pe piaţa muncii, reflectând mai puţine oportunităţi de obţinere a 

tuturor drepturilor de pensie în cazul femeilor și ducând la venituri mai mici din pensie pentru acestea. 

Diferenţa de gen în ceea ce privește venitul relativ al persoanelor de 65 de ani și mai în vârstă (relat iv 

pentru grupul de vârstă 0-64) variază cu aproximativ 2-15 puncte procentuale, dar diferenţa curentă 

dintre drepturile de pensie ale bărbaţilor și ale femeilor este, în medie, chiar mai mare, ducând la o 

rată mai mare de sărăcie în rândul femeilor vârstnice în comparaţie cu bărbaţii. 

 

Obiectivul revizuirii prevederilor cu privire la pensii, care urmărește asigurarea principiului 

tratamentului egal între femei și bărbaţi și ia în considerare obligaţiile rezultate din legislaţia 

comunitară, a fost o parte a metodei deschise de coordonare în domeniul pensiilor încă de la 

menţionarea procesului în cadrul Consiliului Europei de la Laeken. Acest obiectiv a fost menţinut și în 

cadrul noilor obiective comune adoptate de Consiliul Europei, care subliniază nevoia unor pensii 

adecvate și durabile prin garantarea faptului că sistemele de pensii sunt bine adaptate la nevoile și la 

aspiraţiile femeilor și ale bărbaţilor, la cerinţele societăţilor moderne, la îmbătrânirea demografică și la 

schimbarea structurală.Toate statele membre încearcă să corecteze obţinerea unei pensii insuficiente 

în cazul femeilor prin promovarea unei participări mai active a femeilor pe piaţa muncii, prin 
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intermediul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă, precum și prin aplicarea unor 

mecanisme specifice în cadrul sistemelor de pensii. Aceasta din urmă include alinierea vârstei de 

pensionare pentru femei și bărbaţi, luarea în considerare a perioadelor dedicate îngrijirii familiei, atât 

pentru îngrijirea copilului, cât și pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, indemnizaţiile în caz de divorţ, 

precum și pensiile de urmaș. Alte mecanisme, precum schemele de garantare a pensiilor minime, pot 

avea, de asemenea, un efect pozitiv în ameliorarea situaţiei femeilor. 

 

Îmbunătăţirea serviciilor medicale si de îngrijire pe termen lung 

 

Inegalităţile de gen sunt prezente în starea de sănătate a femeilor și a bărbaţilor, precum și atunci 

când este vorba de accesul, utilizarea și participarea la servicii medicale și de îngrijire pe termen lung, 

deși cercetările în funcţie de gen din acest domeniu abia câștigă în importanţă. În timp ce femeile 

trăiesc mai mult și au un număr de ani absolut mai mare fără dizabilităţi, acestea petrec, de 

asemenea, o parte mai mare a vieţii lor cu o dizabilitate (posibil la o vârstă înaintată). În 2009, în toate 

statele membre care aveau date disponibile, se aștepta ca bărbaţii din UE-15 să trăiască 84,9 % din 

viaţă fără o dizabilitate, în timp ce, în cazul femeilor, această cifră era cu 3,6 puncte procentuale mai 

mică, adică 81,3 %. De asemenea, femeile sunt mult mai predispuse decât bărbaţii la adoptarea unui 

comportament de viaţă sănătos și la prevenirea și promovarea sănătăţii. Cu toate acestea, femeile 

vârstnice au mai multe șanse decât bărbaţii vârstnici de a se găsi în situaţia de a avea nevoie de un 

tip de îngrijire pe termen lung: ele sunt majoritare în grupul cu vârsta cea mai înaintată, iar nevoia 

autoraportată de îngrijire pe termen lung în funcţie de grupurile de vârstă arată o incidenţă mai mare a 

dependenţei și a dizabilităţilor la bătrâneţe. De asemenea, este binecunoscut faptul că femeile sunt 

principalii furnizori de servicii de îngrijire informală a dependenţilor (copii și bătrâni) și că ele 

reprezintă cea mai mare parte a forţei de muncă din sectoarele sociale și sanitare. Pentru a putea lua 

mai bine în considerare problemele specifice ale femeilor și ale bărbaţilor și pentru a eficientiza 

serviciile lor de îngrijire, obiectivele comune privind dezvoltarea sistemelor de îngrijire, așa cum au 

fost adoptate de Comisie în 2004 prelungind metoda deschisă de coordonare la domeniul serviciilor 

medicale și de îngrijire pe termen lung, au subliniat importanţa integrării dimensiunii de gen în 

formularea politicilor de prevenire și din domeniul sănătăţii. De asemenea, obiectivele au subliniat 

nevoia de luare în considerare a problemelor specifice cu care femeile și bărbaţii se pot confrunta în 

special în cadrul politicii de resurse umane și în promovarea locurilor de muncă de o calitate ridicată. 

Conform noilor obiective comune ale MDG privind această direcţie de acţiune, statele membre și-au 

luat angajamentul de a furniza servicii medicale și de îngrijire pe termen lung accesibile, de calitate 

ridicată și durabile. 

 

Cu toate acestea, Raportul comun privind protecţia socială și incluziunea socială a subliniat faptul că, 

deși toate ţările și-au luat angajamentul de a garanta accesul la servicii medicale și de îngrijire pe 

termen lung adecvate, acest lucru nu se traduce neapărat printr-un acces universal, iar inegalităţile 

semnificative rămân. Printre acestea se numără: lipsa acoperirii asigurărilor, lipsa 

acoperirii/disponibilităţii anumitor tipuri de îngrijire, costurile financiare individuale ridicate ale 
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serviciilor de îngrijire și discrepanţele geografice ale ofertei de servicii de acest gen. În plus, 

rapoartele naţionale au adus dovada unor diferenţe semnificative în ceea ce privește rezultatele 

obţinute în domeniul sănătăţii în fiecare ţară, între diferite categorii ale populaţiei, în funcţie de statutul 

socio-economic, de domiciliu și de grup etnic (precum etnia romă, călătorii sau migranţii). 

 

În medie, grupurile mai puţin avantajate trăiesc mai puţin, suferă de mai multe boli și afecţiuni și 

consideră că starea lor de sănătate este mai deteriorată decât cea a grupurilor mai avantajate. 

 

Linii directoare pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin 

 

Dezvoltarea spiritului antreprenor porneşte de la educaţie. Întrucât sistemul naţional de educaţie 

românesc nu a reuşit dezvoltarea completă a spiritului antreprenor al absolvenţilor, această sarcină 

revine educaţiei adulţilor care trebuie să completeze şi să îmbogăţească competenţele 

antreprenoriale ale acestora. Indiferent de contextul şi forma de organizare, educaţia antreprenorială 

este un proces în spirală, care presupune parcurgerea următoarelor trepte: 

 Cunoaşterea problematicii sociale; 

 Formarea personalităţii antreprenoriale; 

 Identificarea oportunităţilor; 

 Pornirea şi dezvoltarea iniţiativei. 

 

Programele de educaţie antreprenorială disponibile sunt fie prea puţin cunoscute, fie prea greu 

accesibile din cauza aceleiaşi lipse de informaţii cuprinzătoare. De asemenea, programele similare la 

nivel european nu sunt fructificate la potenţialul maxim, pierzându-se astfel resurse importante pentru 

dezvoltarea antreprenorială. Pe de altă parte, este din ce în ce mai important de satisfăcut nevoia 

antreprenorilor sau potenţialilor antreprenori de a crea sau participa la programe de educaţie 

antreprenorială, sub toate formele aplicabile acestora. 

 

Printre aşteptările femeilor antreprenor se numără : 

 

 Legislaţie financiară, comercială clară şi stabilă; 

 Realizarea unei baze de date pentru promovarea oportunităţilor de afaceri, a fondurilor de 

toate tipurile ce pot fi accesate, a acţiunilor de interes pentru femeile manager şi popularizarea 

principalelor acţiuni; 

 Crearea unui sistem informaţional unic la nivel central privind declaraţii, norme, rapoarte, etc., 

ce presează agentul economic, în vederea utilizării surselor administrative de către instituţiile 

solicitate şi a unei relaxări a acestuia în acest domeniu; 

 Încurajarea înfiinţării de noi firme prin acordarea unei perioade de graţie fiscală, prin 

acordarea de credite pe baza planului de afaceri şi posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile; 

 Coerenţă şi transparenţă în activitatea legislativă şi executivă; 
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 Parteneriat al autorităţilor locale cu antreprenoriatul feminin în vederea rezolvării unor 

probleme comunitare; 

 Îmbunătăţirea activităţii în reţele de femei de afaceri din ţară şi străinătate. 

 

Ca propuneri concrete de dezvoltare a antreprenoriatului feminin au fost enumerate de catre 

persoanele intervievate: 

 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 şi afacerile de familie; 

 îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de femei, prin 

creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, ca urmare a educaţiei antreprenoriale; 

 accesul egal la economia bazată pe cunoaştere; 

 schimburi de experienţă între femei de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale; 

 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 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, nonformale şi chiar informale. 

Impactul barierelor de gen asupra femeilor întreprinzătoare, cel puţin în stadiul incipient al afacerii 

poate conduce la: 

 Sentimentul subaprecierii calităţilor dovedite; 

 Timp liber mai puţin; 

 Presiunea performanţei (trebuie să muncească mai mult pentru a se bucura de succese 

similare bărbaţilor); 

 Stres mai accentuat; 

 Atitudine pasivă faţă de implicarea în viaţa politică şi socială a comunităţii. 

 

Aceste barierele de gen pot fi surmontate prin: 

 Schimbarea mentalităţilor stereotipe prin includerea în curricula programelor de formare 

iniţială şi continuă a antreprenorilor a unor teme care promovează egalitatea de şanse; 
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 Promovarea unor modele feminine reale pe scena publică pentru că influenţa modelelor este 

legată de gen. În acest mod, femeile care intenţionează să demareze o afacere vor fi influenţate într-o 

mai mare măsură de femei de succes decât de modele masculine; 

 Îmbunătăţirea ofertei de servicii de îngrijire a copiilor şi a serviciilor casnice, pentru 

degrevarea, cel puţin parţială, de sarcinile domestice a femeilor; 

 Promovarea femeilor în forurile superioare de decizie care pot contribui la o mai bună 

reprezentare şi sprijinire a femeilor poate fi hotărâtoare pentru o îmbunătăţire a balanţei de gen în 

societate  

Femeile care conduc deja o afacere, pot fi ajutate printr-o serie de măsuri specifice să dezvolte 

aceste afaceri : 

 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; 

 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.  

 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 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 către femeile 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 încorporează cercetare-dezvoltare şi forţă de muncă înalt calificată, precum şi 

sprijinirea investiţiilor antreprenorilor femei în domeniul tehnologiei şi informaţiei, etc. 

 

Creşterea nivelului culturii antreprenoriale şi depăşirea barierelor de gen în viitorul apropiat va duce la 

apariţia pe piaţă a unor antreprenori mai bine pregătiţi, cu afaceri adecvate nevoilor pieţei, care vor 

contribui în final la crearea unui mediu de afaceri competitiv şi inovator, menit să facă faţă cu succes 

provocărilor unei economii din ce în ce mai concurenţiale. 
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