


Ruxandra este designer floral și s-a lansat ȋn afaceri la vârsta de 30 de 
ani, fiind motivată de „lipsa resurselor materiale”. La ȋnceput, 
Ruxandra nu avea un plan de afaceri, singurul obiectiv urmărit fiind 
acela de a-și rotunji veniturile. Ulterior însă, a realizat că pentru a 
progresa ȋn afacere are nevoie de o organizare mai riguroasă.
 
Antreprenoarea este de părere că ideile preconcepute sunt o 
piedică pentru cei care vor să-și ȋnceapă o afacere și recomandă 
tuturor femeilor să-și asume responsabilități, decizii și să creadă ȋn 
propriile vise. Mai mult, Ruxandra este de părere că femeile care au 
o ȋnclinație spre antreprenoriat nu trebuie să se simtă vinovate 
pentru deciziile luate, să fie ȋngăduitoare cu ele, să știe să-și ierte 
greșelile și să meargă mai departe.
  
Ruxandra consideră că femeile ȋși pun ele însele foarte multe limite și 
„nu ȋși dau voie să fie de succes. Pe fond suntem ȋnvățate că trebuie 
să murim aici, pe altarul familiei”. Tânăra antreprenoare crede că 
nimic nu este imposibil și că fiecare femeie trebuie să-și aleagă 
afacerea după tipul de personalitate, după „cum simte afacerea”.  

Proiectul „Femei active pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social European 
prin POSDRU 2007-2013, se adresează femeilor fără un loc de muncă, din 
regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Nord-Vest, Centru și Sud-Muntenia. El își 
propune, printre altele, formarea profesională a unui număr de peste 500 femei 
defavorizate (conform H.G. 651/2006), astfel încât acestea să-și găsească mai 
ușor un loc de muncă și chiar să-și deschidă propria afacere. Un rol important în 
dezvoltarea unei cariere îl are puterea exemplului și posibilitatea de a avea 
modele. 
În acest sens, proiectul „Femei active pe piața muncii” aduce în atenția 
doamnelor care doresc să-și clădească o carieră de succes exemplele unor femei 
care au reușit. Sunt persoane și personalități diferite, care activează în domenii 
variate, dar care au în comun dorința, curajul, munca și tenacitatea cu care și-au 
urmat visul. Echipa proiectului „Femei active pe piața muncii” le-a contactat, a 
stat de vorbă cu ele și a realizat interviuri de profunzime. Selectarea acestor 
femei care au reușit să dezvolte mici afaceri s-a bazat pe informații publice, dar și 
pe renumele pe care și l-au construit în comunitățile în care trăiesc.

MODELE DE URMAT: CARIERELE DE 
SUCCES ALE UNOR FEMEI DE EXCEPȚIE

Ruxandra – designer floral
“Eșecurile mă ajută cel mai mult,mă ambiționează cel mai tare!” 



Pasiunea de a găti a motivat-o pe Andreea să-și deschidă o afacere, iar 
acum conduce cu succes un restaurant, unde ȋncearcă să ofere cele mai 
gustoase preparate clienților. Ea spune că este mult mai greu ȋn calitatea 
de antreprenoare, pentru că trebuie să-ți asumi responsabilități, dar ȋn 
același timp și mult mai frumos. Ȋn această calitate ȋi place „libertatea că 
pot să fiu eu ȋnsămi și faptul că pot să ȋmi păstrez valorile și numai de 
mine depind”.

Înainte de a-și lua soarta ȋn propriile mâini, Andreea a lucrat ȋn cadrul 
mai multor firme unde a performat, ȋnsă a simțit că ceea ce făcea nu o 
pasionează. Așa că, la 32 de ani, a avut curaj să ȋncerce ceva diferit. A 
crezut tot timpul ȋn ea și este de părere că prin voință orice lucru este 
posibil. Desigur, a ȋntâmpinat multe dificultăți, dar a avut puterea să le 
depășească.
 
Andreea sfătuiește femeile care doresc să devină antreprenoare să fie 
perseverente, să fie bine informate despre domeniul de activitate și să 
se concentreze exact pe ceea ce au de făcut.
 „Pur și simplu trebuie să crezi în ceea ce îți dorești și să tragi cu toată 
puterea într-acolo, să nu te risipești într-o mie de direcții”.
De asemenea, Andreea nu crede că există diferențe ȋntre femei și 
bărbați.

Cristina are 43 de ani și la vârsta de 39 de ani a decis că e timpul să-
și pună toată experiența acumulată ȋn cei 23 de ani de activitate 
ȋntr-un proiect ambițios și provocator. Aceasta a intrat ȋn lumea 
antreprenoarelor prin deschiderea unui salon de ȋnfrumusețare. 
Cristina a luat această decizie fiind conștientă de greutățile ce vor 
urma, de sacrificiile pe care trebuie să le facă, ȋnsă a avut ȋncredere 
ȋn ea și a decis să-și urmeze visul. „Simțeam ȋn interiorul meu 
dorința și puterea de a ȋncepe, de a o lua de la ȋnceput”.
 
Fiind ȋntrebată ce sfat le-ar da femeilor care se gândesc să-și 
ȋnceapă o carieră, Cristina le ȋndeamnă să creadă ȋn visul lor, dar să 
se ȋnarmeze cu răbdare și perseverență. Pe ideea „un șut ȋn fund, 
un pas ȋnainte”, Cristina nu regretă nimic din ce a făcut și consideră 
că toate greutățile ȋntâmpinate ȋn trecut (mamă a trei copii, soțul 
plecat cu serviciul de luni până vineri) au făcut-o mai puternică și 
mai ȋncrezătoare ȋn propriile forțe.
„Cred că femeile sunt puternice, cred că pot și dacă sunt sincere, 
harnice, își pun mintea la contribuție, intuiția și acționează, sunt 
de neoprit”.

Andreea – proprietară de restaurant

“Cred că orice este posibil cu puțină 

voință.Puterea omului vine din interior.” 

Cristina  – proprietară de salon de înfrumusețare“Femeile sunt puternice, cred că pot și dacă sunt sincere, harnice, și acționează, sunt de neoprit.” 



“Eu am plecat de la un vis și visul ăsta ȋmi doresc să prindă contur”, afirmă 
Felicia, care ȋn 2011 a hotărât că e timpul să dezvolte un brand de produse 
premium, cu uleiuri presate la rece. Ȋn 2014, Felicia este mândră de 
realizarea ei: “Este un brand pe care l-am gândit, l-am dezvoltat undeva 
prin 2011 și ȋn momentul de față ȋncerc să ȋl dezvolt și să ȋl aduc la un nivel 
cu recunoaștere internațională”.

Ȋn 2011, ȋnainte de a demara afacerea pe cont propriu, Felicia lucra pe un 
post de middle-management, cu o oarecare recunoaștere și credea că nu i 
se potrivește poziția de antreprenoare. Ȋnsă limitările oferite de locul de 
muncă au făcut-o să ȋncerce ceva nou. „Ulterior, din dorința de a face o 
schimbare, mi-am dat un an de zile la dispoziție să văd dacă sunt ȋn stare să 
dezvolt un brand și de acolo până la urmă lucrurile au venit. Acum ȋnvăț    
odată cu oamenii din jurul meu ceea ce ȋnseamnă să fii antreprenor și care 
sunt pârghiile prin care poți să ajungi la aceeași ȋndeplinire și la visul pe 
care ȋl ai”.
Felicia consideră că ȋn orice afacere motivația, determinarea și 
seriozitatea sunt elemente importante.
„Am plecat la drum nu cu o motivație materială, ci am plecat la drum cu 
o motivație emoțională și atunci lucrurile funcționează foarte bine”. 
Felicia recomandă femeilor care vor să demareze o afacere să aibă 
ȋncredere ȋn ele și să-și contureze foarte bine ideea de afacere, iar restul 
lucrurilor vor veni de la sine. 

Simona a transformat o pasiune ȋntr-o afacere de succes. S-a folosit de 

tot ce a ȋnvățat la școală, la cursurile de pregătire, dar a utilizat cu succes 

și lecțiile primite de la viață pentru ca fengshui-ul să devină o afacere. 

Simona administrează un site care vinde produse de fengshui. Totul a 

ȋnceput atunci când a rămas fără serviciu. Ȋmpreună cu soțul ei și-a 

deschis o firmă de transporturi, dar care nu avea nicio legătură „cu 

ezoterismul meu”. S-a detașat de afacerea comună și a trasformat 

fengshui-ul ei ȋntr-o afacere.

Pentru Simona, fengshui este „arta de a trăi ȋn echilibru cu tot ce te 

ȋnconjoară și cu natura și cu oamenii. La țară, oamenii sunt mult mai 

fengshui decât la oraș, pentru că stau mult mai mult ȋn contact cu natura 

și cu pământul”. 
Simona preferă să nu ofere sfaturi femeilor care vor să devină 

antreprenoare. Cu toate acestea, ne ȋmpărtășește viziunea despre cum 

ar trebui condusă o afacere:
„Angajatorul trebuie să fie responsabil ca un părinte, să se asigure că 

angajatul va mai avea loc de muncă, să asigure continuitatea firmei”. 

Simona este de părere că, pentru a demara o afacere, este nevoie de 

mult curaj și că nimeni nu trebuie să se aștepte la siguranță și stabilitate. 

Simona  – proprietara unei  firme de comerț online“Munca pe cont propriu e mai multstilul meu decât să lucrez ȋntr-o altă firmă.Așa simt eu.” 

Felicia – producătoare de uleiuri presate la rece 

“Am plecat la drum cu un vis, nu cu dorința

de a ajunge antreprenor.”



La vârsta de 24 de ani, în urma unei concedieri bruște, fără preaviz, din 

cauză că șeful „nu o plăcea”, Oana s-a hotărât să nu mai depindă de nimeni 

și și-a demarat propria afacere. Ea se ocupă cu realizarea de perne, fotolii, 

canapele, dar și alte obiecte de mobilier interior, toate având un element 

în comun: sunt moi și pufoase.

Având în vedere activitatea sa, Oana consideră că este un avantaj faptul că 

este femeie, deoarece nu s-ar fi așteptat nimeni ca un bărbat să lucreze cu 

textile și în general „lucruri așa moi și pufoase”. 
Potrivit Oanei, un mare avantaj al propriei afaceri este faptul că nu se mai 

confruntă cu problemele pe care le întâmpină o femeie care dorește să-și 

clădească o carieră de succes, deoarece este stăpână pe propriul destin. 

De asemenea, un alt avantaj este faptul că își face singură programul de 

muncă.
Când vorbește despre succesul afacerii sale, Oana consideră că principalul 

motiv este calitatea produselor pe care le realizează.
 
Principalul sfat pe care îl are pentru femeile care doresc să devină 

antreprenor este să aibă răbdare, deoarece nu întotdeauna lucrurile se 

întâmplă atunci când vrei ca ele să se întâmple. 

Anca a făcut pasul spre antreprenoriat în 2008, la vârsta de 27-28 

de ani. Atunci a transformat casa și terenul moștenite de la bunicul 

său într-o destinație turistică și mic spațiu de producție, de unde 

pleacă anual în jur de 10.000 de borcane cu gem, murături și 

zacuscă.

Anca nu consideră că ar exista o discriminare pronunțată între femei 
și bărbați și că șansele pentru o carieră de succes sunt egale. Cu toate 
acestea, recunoaște că există o problemă de mentalitate și că, 
uneori, din motive subiective, un angajator poate prefera un bărbat 
în locul unei femei.
 
Pentru Anca, antreprenoriatul înseamnă libertate. Libertatea de a 
lua decizii și de a-ți pune în aplicare viziunea proprie, ceea ce nu este 
întotdeauna posibil ca angajat. 
În ceea ce privește sfaturile pentru doamnele și domnișoarele care 
vor să își deschidă propria afacere, Anca le recomandă acestora
să aleagă un domeniu care le place, să fie hotărâte și să continue pe 
drumul ales, indiferent de obstacole.  

Anca – producătoare de alimente artizanale 
“Trebuie să ai răbdare, să fii foarte hotărâtă șisă mergi înainte în pofida tuturor dificultăților.”

Oana -  designer

“Sunt foarte mulți angajați care ar avea

aptitudinea de antreprenor, dar nu au

încercat niciodată asta.”



După mulți ani în care a lucrat în presă, Otilia a decis să devină 

antreprenoare deoarece a fost concediată de șeful ei imediat după ce 

acesta a aflat că s-a căsătorit. La 28 de ani a renunțat la meseria de jurnalist 

în favoarea celei de designer floral și organizator de evenimente, iar acum 

nu regretă deloc această decizie. Spune că singurul lucru mai frumos decât 

ceea ce face acum ar fi să câștige la loto și să se plimbe în jurul lumii, fără a fi 

nevoită să muncească, însă probabil s-ar plictisi repede așa că tot în 

afacerea ei ar investi banii.

Otilia consideră că în România femeile sunt discriminate la locul de muncă 

și de multe ori se confruntă cu misoginismul, nu numai la serviciu, dar și pe 

stradă. În ceea ce privește mediul de afaceri, lucrurile stau diferit, 

neexistând astfel de probleme, mai ales în domeniul ei de activitate.
Pentru Otilia, propria afacere a reprezentat cel mai sigur mijloc prin care 

putea avansa, având în vedere că din propria-i experiență femeile urcau cu 

greu pe scara ierarhică, concurența fiind foarte mare. 

Otilia – organizatoare de evenimente

“Trebuie să fim mai puternice, mai luptătoare și să avem mai mult curaj 
pentru a face lucruri mai importante, nu să ne plafonăm să fim casnice.”

Dar nu doar dorința de a evolua a motivat-o să își înceapă propria afacere, ci și 

dorința de a fi stăpână pe propriul timp. Dacă atunci când era angajată lucra de 

multe ori peste program și era mai tot timpul plecată, acum reușește să-și 

planifice activitățile astfel încât să aibă suficient timp și pentru familie. Nici 

câștigurile materiale nu sunt de neglijat. Potrivit Otiliei, s-a întâmplat ca banii pe 

care îi primea înainte ca salariu pe o lună, să îi câștige acum într-un weekend.
   
Pentru femeile care vor să își înceapă o afacere proprie, Otilia are următoarele 

sfaturi: să își construiască un plan de afaceri pe 5 ani, cu pași mărunți, dar de la 

care să nu se abată deloc; să calculeze exact costurile afacerii cu o marjă 

generoasă de pofit – dacă pe hârtie afacerea nu este profitabilă, atunci nu va 

fi nici în realitate; să nu uite deviza „clientul nostru este stăpânul nostru” și să 

nu facă niciodată rabat de la calitate.



Mihaela și-a început micul business la vârsta de 31 de ani, atunci când 

a constatat că are nevoie de o sursă de venit care să îi permită totodată 

să petreacă mai mult timp cu copiii săi. Astfel, ea și-a transformat 

pasiunea de a croșeta într-o afacere, produsele pe care le realizează 

fiind comercializate prin intermediul unui magazin on-line. După ce 

copiii au crescut, antreprenoriatul în sine a devenit o motivație, marile 

avantaje fiind programul pe care și-l poate gestiona după cum dorește 

și faptul că este propriul ei șef. 

Mihaela consideră un avantaj faptul că este femeie, având în vedere 
domeniul în care activează. În ceea ce privește succesul în afaceri, este 
de părere că șansele sunt egale și pentru femei, și pentru bărbați.

Pentru Mihaela, un element important pentru succesul unei afaceri 
este seriozitatea și preocuparea față de clienți. Femeilor care doresc 
să urmeze calea antreprenoriatului, le recomandă să nu se arunce  
„cu capul înainte”, ci să facă lucrurile încet și calm, dar să fie 
hotărâte.

Alina – designer floral
“Am ales antreprenoriatul gândindu-mă la flexibilitate și la faptul că sunt pe picioarele mele.”

Alina  și-a început cariera de antreprenoare după ce a născut și a 

constatat că vrea să stea cât mai mult acasă, alături de familie. Acest 

lucru s-a întâmplat în 2012, la vârsta de 33 de ani, după o pauză de 4 

ani în care se dedicase familiei.

Alina este optimistă și crede că în ultimii ani s-au făcut progrese în 

ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați, dar că încă 

mai există o problemă ce ține de mentalitatea românilor. Cu toate 

acestea, există numeroase domenii în care femeile sunt mai 

performante și mai apreciate decât bărbații, iar acestea au în general 

legătură cu frumosul. Într-un astfel de domeniu activează și Alina, cel 

al aranjamentelor florale.

Dincolo de pasiune și satisfacția unui client mulțumit, Alina consideră 

că nu trebuie neglijată partea materială, deoarece nicio afacere nu va 

rezista dacă nu face profit. Celor care doresc să își deschidă propria 

afacere, ea le recomandă să o facă asigurându-se că au suficienți 

bani pentru a susține activitatea pentru câteva luni, deoarece 

există pericolul ca la început clienții să fie mai rari. Din acest motiv, 

foarte importantă este calitatea serviciilor sau produselor oferite, 

pentru ca cei care le achiziționează să fie mulțumiți și să le 

recomande mai departe. De asemenea, foarte importanți sunt 

angajații, deoarece ei reprezintă imaginea companiei.

Mihaela  –  proprietara unei  firme de comerț online

“Un client mulțumit căruia i-ai promis ceva 

și te-ai ținut de cuvânt, îți mai aduce unul.”
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