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Introducere 
Studiul de față încearcă să sintetizeze experienţa a 20 de femei antreprenoare, care în 

urma unei pregătiri specializate sau a unor incidente neprevăzute au optat să se îndrepte către 

un stil de viață centrat pe sine și către dezvoltarea unei afaceri prospere în domenii în care, fie 

deja activau și dețineau suficient know-how pentru un debut facil, fie domenii care au necesitat 

accesarea unor direcții noi, ridicând provocări neașteptate.  

Raportul este structurat în 3 secțiuni relevante, pornind cu cea despre ‚Cum au început’, 

ce va scoate în evidență principalele obstacole în primele faze ale dezvoltării afacerii și în ce 

anume au găsit motivația de a porni businessul și de a-l menține la un nivel al succesului ridicat. 

Apoi, vom analiza ce presupune să ai o ‚Viziune’ a afacerii, atât în termeni de planificare, cât și 

de relații interumane. În cele din urmă, vom acoperi sfaturile și învățăturile pe care le poate 

transmite o femeie experimentată în domeniu către o altă femeie aflată la început de drum, în 

capitolul ‚Recomandări’, relevând și elemente ce țin de discriminare și lipsa încrederii în 

abordarea și menținerea unei întreprinderi profesionale. 

 

Cum au început 
În general, activitatea de angajat este percepută ca plasând individul într-o zonă 

confortabilă și sigură, dar în care șansele de a crește pe plan personal și profesional sunt 

limitate (piața forței de muncă este competitivă, ceea ce oferă angajatorilor avantajul de a 

negocia salariile și de a limita nivelurile și condițiile de creștere a acestora). „Eram un tânăr 

arhitect, căruia i se dădea de muncă foarte mult, nu eram plătită bine.” (A.B., arhitect interior/ 

designer) 

 În ciuda acestui lucru, majoritatea femeilor intervievate au menționat că familia (de 

obicei reprezentată de părinți) nu susține o inițiativă de antreprenoriat, argumentând tocmai 

prin lipsa unui venit stabil și sigur. Aceasta constituie de asemenea și baza pentru o reacție 

puternică din partea grupului țintă mai tânăr care urmărește tendințele moderne și 

internaționale de freelancing și refuză abordările „clasice”, de a menține un job și de a parcurge 

un stil de viață predictibil. Atitudinea față de carieră și față de locul de muncă diferă 

generațional, tinerele justificând opțiunile diferite prin argumente de tipul „imaginea părinților 

care au muncit toată viața în fabrici și ideea asta de a munci în fabrici din adolescență. Din 
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partea familiei mai puțin, pentru ca ei sunt obișnuiți cu un altfel de trai, un alt mod de a câștiga 

banii, încet si sigur.” (O.B., designer) 

Motivația inițială poate porni, astfel, atât dintr-o perspectivă strict personală, cât și una 

profund contextuală. De exemplu, dorința de a crea și însăși pasiunea pentru un anumit 

domeniu sau chiar produs (fie el design, gătit, producția de produse tradiționale, pictat etc.) 

poate fi unul dintre motivele care împing femeile spre a porni propria afacere. „Tocmai dorința 

de a avea libertate de decizie, de a nu depinde de un șef, dorința de libertate și o viziune proprie 

pe care voiam să o pun în aplicare.” (D.A. mic producător & agent turism) 

De asemenea, după cum vom observa și în continuare, comportamentul femeilor 

antreprenor ce au făcut obiectul studiului pare a fi influențat de nevoia de a fi aproape de 

familie. Acesta a fost desemnat ca fiind unul dintre motivele pentru a începe o afacere - 

percepția că în acest fel va exista mai mult timp alături de copii, pentru creșterea acestora. 

Independența și disponibilitatea alegerii timpului de lucru sunt considerate ca fiind printre 

principalele avantaje în antreprenoriatul feminin, acestea reușind astfel să împace mai ușor 

rolul de femeie de carieră cu cel de mamă, în ciuda eforturilor substanțiale depuse. „Am vrut să 

fiu stăpână pe timpul meu. Având copii se schimbă un pic percepția față de muncă și de carieră. 

Nu mai este cariera pe primul loc, la mine cel puțin a trecut familia pe primul loc. Atunci am vrut 

să fiu mai independentă.” (I.A., florărie) 

Aceste motivații expuse sunt de natură personală, însă au fost observate și alte cauze nu 

intrinseci, ci extrinseci, cum ar fi pierderea unui loc de muncă, experiențe negative cu manageri 

de departament (de multe ori legate chiar de discriminarea femeilor la locul de muncă) sau 

lipsa posibilității de integrare în câmpul muncii după terminarea studiilor. „Pe mine nu m-a 

motivat nimic, pe mine m-a adus curentul acolo, mi-am terminat facultatea în 1991 […] ca 

urmare  a perioadei respective am fost prima generație de ingineri care nu și-au găsit loc de 

muncă, astfel că în anul 1992 a trebuit să mă gândesc ce am de făcut și singura soluție pe care 

am văzut-o a fost să mă ocup de zona privată antreprenorială, așa că am ajuns de pe băncile 

școlii direct în zona antreprenorială și am încercat diverse domenii.” (G.C., trainer). Pentru a 

concluziona asupra motivațiilor de a începe o afacere, am putut observa că business-urile cele 

mai de succes, care au cunoscut o extindere rapidă și cu o rată de profit relevantă au fost cele 

pornite de la o vârstă fragedă, înainte să apară familia sau copiii și nevoile asociate dedicării 

acestora.  

Întrebate dacă aceste motivații s-au schimbat în timp, femeile cuprinse în studiu susțin 

că nucleul motivațional a rămas în principal același ca cel cu care s-a pornit inițiativa, însă cu noi 

ramuri inerente unei afaceri în dezvoltare și anume nevoia de orientare mai practică și 

pragmatică spre dobândirea de profit mai mare pentru o implicare activă mai mică („în 
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continuare îmi doresc chestiile astea doar că acum încerc să aduc aceasta afacere la un detaliu 

în care putem să ne întreținem foarte bine, pentru că acum mă gândesc la viitorul meu.” O.B., 

designer). De asemenea, își face simțită prezența o oarecare nevoie de adrenalină de business, 

definită ca progres simțitor și observabil, cu ambiții și obiective punctuale, nevoia de a deveni 

un nume respectabil în piața în care activează și de a crea un brand (atât de produs, cât și 

personal) recunoscut cel puțin la nivel local sau național.  

Subliniată ca fiind vitală în durata și calitatea succesului unei afaceri este implicarea 

continuă și asiduă în menținerea calității serviciilor prestate sau produselor livrate clienților. De 

asemenea, este importantă identificarea în piață a unei nișe, fiind semnificativ mai dificil 

accesul pe o piață deja aglomerată ca start-up sau firmă micro. Însă, diferența între experiența 

antreprenoarelor intervievate și alte companii din aceeași industrie o face pe alocuri: 

 Nivelul de creativitate și dedicare pe care îl poate oferi o companie mică, în care 

stâlpul central de activitate este însuși proprietarul; 

 Pasiunea pentru activitate – „Nu îmi dau seama, la mine  probabil că este un clișeu 

pentru toată lumea că cei care își încep acum afacerile o fac dintr-un hobby sau 

pasiune. La mine este pasiune și chiar îmi place să fac lucrurile astea, probabil că 

dacă aș fi vândut scule sau cuie nu aș fi avut atâta plăcere.” (I.A., florărie) 

 Relația deschisă și directă pe care o dezvoltă cu clienții, fiind mai aproape de 

nevoile acestora și posibilitatea de a oferi soluții alternative; 

 O echipa tânără, dinamică și închegată, care contribuie activ la dezvoltarea afacerii 

și totodată a membrilor ei; 

 Sacrificiu și activitate intensă, continuă, dedicată afacerii „Profesionalismul, foarte 

multă muncă și sacrificiu (...). În primul rând noi față de alții, alții așteaptă să vină 

comenzile la ei la poartă; eu merg după ele, eu merg la târguri în țară și la târguri 

internaționale ca să îmi găsesc clienți, pe când alții așteaptă să vină, cum erau 

învățați pe timpul celălalt.” (R.M., producător textile) 

 Orientare către investiții și nu către cheltuieli personale frivole în urma realizării de 

profit substanțial.  

 

Menționată anterior ca fiind o motivație în sine spre pornirea unei afaceri, viața de 

angajat este percepută ca fiind o soluție pe atât de sigură și confortabilă pe cât este 

închizătoare de drumuri și de perspective. La întrebarea “dacă ați avea posibilitatea să nu mai 

lucrați niciodată, ați face-o?’, s-a răspuns negativ la unison, susținându-se că activitatea a 

devenit parte integrantă din viața lor, care le dă sens și susținere psihologică, iar singurul mod 
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în care s-ar putea îndepărta de viața profesională ar fi să se îndrepte către consiliere pentru alți 

antreprenori sau responsabilitate sociala, prin fundații si voluntariat.  

Principalele beneficii menționate de a fi antreprenor și totodată principalul scop în 

continuarea activității: 

 Suprapunerea domeniului de activitate cu o pasiune personală; 

 Nivelul de creativitate și personalizare a produselor;  

 Brandingul personal și crearea unui nume într-un domeniu sau într-o piață; 

 Organizarea timpului după nevoile individului și posibilitatea de a petrece mai mult 

alături de familie; 

 Veniturile substanțial mai mari comparativ cu cele realizate în calitate de angajat. 

 

 

Viziune 
În ceea ce privește dificultățile de a deveni antreprenoare, părerile sunt împărțite. În 

general, segregarea de gen apare mai ales la nivel de angajat și mai ales în strânsă legătură cu 

industria în care activează. Astfel, este posibil ca o femeie să nu fie luată în serios în domenii 

dominate de bărbați (construcții, tehnică), în special dacă vârsta nu oferă o oarecare impunere. 

„Eu pe șantier nu sunt luată în serios niciodată așa cum este luat în serios un bărbat și mereu ne 

loveam de tot felul de probleme cu furnizorii pentru că eram foarte tinere și păream niște 

copilițe.” (O.B., designer) 

De asemenea, este considerat ca fiind un dat faptul că femeilor le este greu să acceseze 

niveluri superioare ale scării ierarhice și implicit veniturile atașate acestor poziții din cauza 

timpului dedicat creșterii copiilor și unei oarecare reticențe din partea angajatorilor de a le oferi 

acestora posturi de management, riscând să piardă controlul companiei în momentul în care 

angajatul-femeie va pleca în concediu de maternitate 2 ani (uneori și câte 4 ani la rând, mai ales 

pentru femeile între 28-35 de ani, care fac doi copii succesiv). „O femeie ca să fie competitivă pe 

piața muncii trebuie să fie cel puțin la fel de prezentă ca un bărbat și, dacă este mamă, acest 

lucru este practic imposibil” (C.A., profesor germana) 

Pe lângă argumentele oarecum obiective în ceea ce privește activitatea femeii ca 

angajat, există și posibilitatea ca aceasta să se lovească de un mediu ostil, în care este agresată 

verbal și psihologic (mai puțin sau deloc fizic) la locul de muncă, de către manageri bărbați cu 
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comportament misogin, într-o lume dominată patriarhal. „Majoritatea managerilor sunt 

bărbați, iar femeile nu prea pot să promoveze (...). Am auzit foarte multe cazuri în care femeile 

au fost abuzate la locul de muncă de către șefii lor. (C.O., manager și vice-președinte fundație) 

În schimb, legat de nivelul de implicare și deschidere în antreprenoriat, opiniile devin 

tranșante și orientate spre teme precum competență, încredere în sine, carențe în cunoașterea 

domeniului de activitate și de business – dificultățile părând a fi aceleași pentru orice inițiator 

de afacere, fie bărbat sau femeie, mai ales cei tineri și cu o oarecare lipsă de experiență și 

maturitate profesională.  

Trebuie menționat că la nivel de obstacole generale în setarea bazelor unei afaceri au 

fost menționate alte elemente externe: 

 Lipsa de personal calificat și dedicat 

 Legislația defectuoasă, vagă, într-o continuă schimbare 

 Birocrație și proceduri obositoare 

 Impozitele și taxele mari, ce nu oferă susținere IMM-urilor 

 Lipsa unui capital de început și reticența de a accesa fonduri bancare 

 Concurența neloială 

 

Genul feminin, însă, este perceput de grupul țintă investigat ca analizând detaliat orice 

element, lucru care ar putea fi un avantaj (identificarea tuturor factorilor surpriză ce pot apărea 

într-o afacere) și totodată un obstacol psihologic semnificativ (neîncredere în sine și în 

capacitatea de a dezvolta ceva prin propriile forțe). Supra-analiza limitează nivelul de curaj, 

despre care se spune că este vital unui început de afacere. Astfel, femeile au nevoie de 

susținere laterală din partea cunoscuților și familiei, o validare externă a propriilor inițiative 

pentru a putea dezvolta o afacere. „Aș pleca de la lipsa de încredere a femeii de a face un pas 

mai departe. Din punctul meu de vedere asta cred. Nu consider femeia mai prejos bărbatului 

sau invers în ceea ce privește partea de business.” (T.F., producție uleiuri) 

În ciuda acestor lucruri, se susține că au existat și există în continuare inițiative care 

ajută femeile să identifice mai multe șanse de cariera, mai ales într-o perioadă post-criza în care 

locurile de muncă s-au împuținat și în care se încearcă absorbția crescută de fonduri europene 

pentru creșterea numărului acestora. Totodată, accesul la informație este mai amplu și mai facil 

decât în trecut, iar educația legată de hărțuirea sexuală s-a extins. Aceeași deschidere 

tehnologică a oferit piețe de desfacere accesibile pentru vânzarea de produse în online și chiar 

realizarea de parteneriate la distanță. De asemenea, studiile superioare și cursurile de 

management de business au devenit mai ușor de accesat decât în trecut, astfel, tinerele de 22-
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23 de ani pot demonstra capacități relevante de conducere a unei afaceri comparativ cu femei 

deja consacrate în această activitate. 

Provocările care persistă încă sunt legate de segregarea de gen per domeniu – femeilor 

le sunt deschise oportunități în domenii ca PR, design, artă, producția de produse artizanale, 

publicitate, etc. însă găsesc ca fiind restrictive alte domenii mai degrabă tehnice, de construcții 

spre exemplu. Aceste obstacole se regăsesc atât în calitate de angajat, cât și din postura de 

inițiatoare a unei afaceri într-un domeniu care nu este considerat a fi predispus 

profesionalismului feminin, clienții fiind reticenți în accesarea serviciilor unei companii de acest 

tip (într-un domeniu dominat de bărbați, dar condus de o femeie). Avantajul perceput de grupul 

țintă în urma acestui fenomen este flexibilitatea și deschiderea doamnelor către job-uri, în timp 

ce bărbații se dovedesc a fi mai rigizi. „Eu, când am lucrat în compania asta, am schimbat patru 

meserii, specializări, pe când orice bărbat care a intrat în firma asta nu a putut să fie flexibil. 

Niciunul dintre bărbații cu care intru în contact profesional... Au o rigiditate extraordinar de 

mare. Femeile sunt mult mai flexibile, mai disponibile la a înțelege situația, a accepta, să zicem, 

în situații în care ar fi vorba de orgoliu” (T.A., relații publice) 

  

Explicitarea unui debut dificil într-o afacere compensează cu o oarecare viziune a unui 

stil de viață apreciat și antrenant, după ce antreprenorul intră într-un ritm de lucru. Astfel, 

succesul devine un element necesar al vieții de zi cu zi iar ‚regulamentul’ pentru a-l dobândi 

este: 

 Comunicarea – atât cu clienți, furnizori sau angajați. Se recomandă, astfel, o serie 

de training-uri de specialitate în domeniu, ținând cont că educația școlară nu oferă 

șanse semnificative de dezvoltare a unor astfel de abilități. 

 Deconectarea de cifre şi margini de profit – se consideră că, în principal, munca 

asiduă și dedicarea conduc natural către succes. În schimb, dacă prea multă 

energie se îndreaptă către cheltuieli și cifra de afaceri, drumul către succes devine 

mai lung. „În momentul în care ești mulțumit de tine nu mai ai aceleași nevoi; în 

momentul în care ești frustrat și nemulțumit, câți bani ai, atția vei cheltui, fiindcă 

ești frustrat și simți nevoia interioară de a-ți cumpăra toate tâmpeniile pentru că 

merg. Mă duc în mall și îmi iau o rochie de 300 de euro. În momentul în care ești 

mulțumit nu mai simți nevoia să umpli golul cu materiale.” B.A. (proprietar bistro) 

 Seriozitate, standardizare, fără rabat de la calitate – în stadiile incipiente (și nu 

numai) ale unei afaceri, baza clientelei se face prin recomandări. Astfel, este 

nevoie de impunerea unui standard al calității asupra antreprenorului și 

angajaților, deopotrivă 
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 Continua adaptare – într-o perioadă și o țară în care antreprenorialul este încă în 

stadii debutante, este nevoie de o putere psihologică de a reacționa pozitiv în 

momente critice. Astfel, recomandarea respondentelor vizează identificarea acelor 

resorturi care oferă momente de respiro individului pentru a putea analiza 

evenimente și procese obiectiv, identificând soluția optimă. „Rezistența și 

toleranța la frustrare, la conflict, pentru că lucrurile în realitate nu sunt 

întotdeauna  cum ți le imaginezi tu, și atunci trebuie să te adaptezi, să iei lucrurile 

așa cum vin și să mergi mai departe, să găsești soluții.” E.G. (educație alternativa) 

 

Recomandări 
Viziunea din capitolul anterior survine în urma unor experiențe personale și a unui stil 

de viață cotidian care conduce către a fi un antreprenor mai bun. Pentru atingerea acestui 

obiectiv, persoanele intervievate menţionează ca fiind importante: 

 Un sistem de învățare continuu („nu am încetat să învăț, între timp m-am înscris 

și la a doua facultate și continui studiile - dacă cumva nișa pe care am găsit-o nu 

va mai fi de interes la un moment dat pentru clienți, să am și altceva de oferit” 

C.A, profesor germana) . 

o O educație alternativă – prin lecturarea cărților scrise de alți oameni de 

succes sau accesul la conferințe susținute de aceștia („Dacă se ivește 

oportunitatea de a participa la un curs de dezvoltare profesională sau să 

mă specializez într-un anumit domeniu și dacă pot să merg, o fac, la 

diverse conferințe și seminarii, la diverse prezentări” D.A., mic producător 

și agent turism). 

 Extinderea – atât a serviciilor, a punctelor de lucru, a domeniilor de activitate, 

considerând că nu este benefic să te plasezi din nou într-o zonă confortabilă 

(similară celei de angajat). 

 Implementarea rapidă a feedback-ului de la clienți, care vor observa și aprecia 

modificările, generând un ‚return of Investment’ pe măsură. 

 Detaşarea de business – considerată a oferi o imagine de perspectivă asupra 

afacerii „Uneori nu poți să vezi pădurea de copaci.” (S.B., producator alimente 

traditionale). 

 



 
 

8 

 

Unul din elementele care trebuie avute în vedere ține de implicarea și atenția față de 

activitatea angajaților cu mai puţină experienţă, de necesitatea de a seta un model de urmat 

acestora.  

Se întâmplă ca de multe ori să se opteze pentru a construi afacerea alături de familie. În 

acest caz, trebuie să se țină cont de faptul că acest tip de business se confruntă cu propriile 

probleme și poate limita nivelul de dezvoltare pe termen lung.  

Majoritatea antreprenoarelor susțin că și-ar fi dorit să înceapă mai devreme activitatea, 

subliniind că exuberanța și dinamismul tinereții pot reprezenta un atu, mai ales pentru a atinge 

maturitatea în business înainte de a avea copii și familie. De multe ori, principalul obstacol în 

calea acestei inițiative a fost nevoia de capital, însă recomandarea generală către femeile la 

început de drum este un minim de curaj și ignorarea acestei credințe: „Aș fi vrut să știu că nu îți 

trebuie bani ca să începi o afacere, afacerea o faci ca să faci bani.” (C.A., profesor germană). 

Acest minim de curaj trebuie însă contra-balansat de responsabilitate și o planificare strategică 

realizată în etape, fără a seta așteptări ridicate și obiective nerealiste într-un timp scurt.  

Drept concluzii generale și semnificative, în urma acestui studiu putem însuma 

următoarele: 

 Diferențele între bărbați și femei în termeni de antreprenoriat sunt volatile și pot fi 

depășite ușor prin curaj și competență. 

 Este importantă dezvoltarea unor minime cunoștințe de contabilitate și legislație 

înainte de pornirea afacerii, acestea putând fi principale obstacole în activitatea 

continuă și pe termen lung. 

 Angajații ar trebui să fie oameni energici, cu care să se poată empatiza și cărora li 

se poate seta un model de urmat. 

 Există și alte metode alternative de a mulțumi angajații decât recompensele 

bănești, deși nu trebuie ignorată responsabilitatea pe care o asumă antreprenorul 

de a-i remunera corect și la timp. 

 Deși familia trebuie sa furnizeze susținere și validare în debutul afacerii, aceasta nu 

trebuie să fie principalul consultant în timpul dezvoltării acesteia, ținând cont că 

poate influența sensibil o decizie ce poate fi adoptată obiectiv de factori externi, 

specializați. 

 Afacerile prospere se realizează mult mai bine și mai conturat cu un plan de afaceri 

bine pus la punct. Cu toate acestea, există mai multe declarații în cadrul studiului 

de față ce atestă posibilitatea dezvoltării unei afaceri de succes și în lipsa unui plan.  
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Dacă ar trebui să ajutați o femeie care își începe o afacere peste o lună, ce i-ați spune? Care este cel mai important 

factor pentru a reuși? 

 

„Să nu se simtă vinovată de deciziile pe care le ia și poate nu sunt 

întotdeauna cele mai bune. Să fie îngăduitoare cu ea, să se ierte și să 

meargă mai departe.” (M.R., designer floral) 

 


