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Desi legislatia comunitara prevede remunerarea egala, in toate sectoarele economice din UE, 
femeile continua sa castige pentru �ecare ora de munca, in medie, 15% mai putin decat barbatii 
in sectorul de stat si 25% in sectorul privat. In Romania, diferenta medie de venit este de 150 de 
lei pe luna, cu barbatii castigand in medie 1581 de RON pe luna, iar femeile castigand in medie 
1424 de RON pe luna. La nivel european, numai 30% dintre antreprenori sunt femei. In Romania 
inegalitatea porneste de la accesul pe piata muncii – rata de ocupare, pentru persoanele active 
(15-64) de ani este disproportionata: 71,4% dintre barbati, fata de 56,3% pentru populatia de 
sex feminin.

Antreprenoriatul feminin reprezinta o oportunitate nu numai pentru femeile care aleg sa 
incerce sa depaseasca obstacolele inegalitatii, ci si pentru societatea in care ele isi desfasoara 
activitatea. Cercetarile cu privire la impactul antreprenoriatului feminin arata ca acesta are un 
efect social mult mai profund decat cel masculin, femeile �ind dispuse in a imparti mult mai 
mult in societate castigurile lor economice, stimuland astfel intreg circuitul economic si creand 
numeroase relatii de solidaritate sociala.

Speram ca veti gasi in acest Ghid o lectura placuta si instructiva! Speram, de asemenea, ca datele 
si experientele de succes care au stat la baza elaborarii sale pot impulsiona alte femei sa urmeze 
acest drum si sa construiasca afacerile de succes de maine. Speram ca, indiferent de motivatie, 
femeile care vor alege sa urmeze sfaturile acestui Ghid vor reusi prin actiunile lor sa construiasca 
o societate a egalitatii reale a femeilor cu barbatii!

AVANTAJELE ANTREPRENORIATULUI

Esti propria ta sefa si decizi in legatura cu sursele tale de venit.
Desi exista riscuri, o afacere proprie iti poate aduce venituri mai 
mari decat statutul de angajat.
Iti creezi propriul program si propriile conditii de munca, in 
functie de performanta si rezultatele pe care ti le propui.
Faci ceea ce-ti place cu adevarat, ceea ce iti ofera o motivatie 
suplimentara si inspiratie.
Stimuleaza creativitatea si personalizarea produselor/ serviciilor.
Ai posibilitatea sa-ti creezi un nume intr-un domeniu sau intr-o 
piata (branding personal).
Iti poti organiza timpul dupa propriile nevoi (ai posibilitatea de a 
petrece mai mult alaturi de familie).

1. Ce este acest ghid?
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Acest document realizat in urma activitatilor intreprinse in cadrul proiectului „FA – Femei Active 
pe Piata Muncii” reprezinta un Ghid pentru femeile care doresc sa isi valori�ce creativitatea, 
cunostintele profesionale si competentele, prin urmarea unei cariere antreprenoriale. Ghidul 
nu reprezinta „reteta” succesului pentru antreprenorialul feminin. Nu aceasta a fost intentia 
autorilor sai sau a expertilor care au colectat si prelucrat datele pe care acest document se 
bazeaza.

Documentul este in primul rand o sinteza a experientelor feminine de succes in 
antreprenoriatul romanesc (surprinse in urma realizarii a 30 de interviuri cu femei 
antreprenoare), prezentand modul in care femeile isi pot utiliza calitatile si pot depasi unele 
dintre di�cultatile manifeste intr-un domeniu in care caracteristicile patriarhalismului societatii 
romanesti sunt inca prezente. Recomandarile Ghidului sunt bazate nu numai pe realitatea 
cercetata, ci si pe exemplele de succes ale femeilor antreprenor care au reusit sa creeze afaceri si 
actori economici de succes, in ciuda numeroaselor obstacole cu care s-au confruntat.

In po�da dezvoltarii sale, societatea romaneasca ramane in continuare una marcata de 
inegalitatea intre barbati si femei. Discriminarea in relatiile de gen in piata muncii apare ca un 
proces difuz, di�cil de identi�cat la nivelul experientei personale, cat si la nivelul discursului 
general din societate. Antreprenoarele (cele intervievate in cadrul proiectului) vorbesc totusi 
despre acest proces in mod indirect, prin apel la di�cultatile pe care le-au intampinat pe 
parcursul integrarii lor la locul de munca, prin nevoia permanenta de validare a muncii lor de 
catre colegii barbati sau de catre superiori. Discriminarea este perceputa totusi ca un fenomen 
care exista, chiar si difuz, chiar daca nu intotdeauna re�ectat in situatii speci�ce, nu tine de 
anumite momente sau interactiuni ci de o situatie continua, permanenta, in care femeile se 
raporteaza la standardele masculine si trebuie sa demonstreze barbatilor ca au abilitati, 
capacitati.

FEMEI ACTIVE
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Ce presupune micul antreprenoriat feminin

Antreprenoriatul feminin reprezinta o solutie la problemele cu care femeile din 
societatea romaneasca se confrunta, oferind conditii mai avantajoase de asigurare a 
veniturilor, intretinere a legaturilor familiale sau dezvoltare profesionala.
Nivelul de creativitate si dedicare pe care il poate oferi o companie mica, in care stalpul 
central de activitate este insasi proprietara.
Pasiunea pentru activitate, care se poate traduce in produse superioare calitativ celor 
ale concurentei sau celor industriale.
Relatia deschisa si directa pe care o dezvolta cu clientii, �ind mai aproape de nevoile 
acestora si posibilitatea de a oferi solutii alternative.
Echipa dinamica, inchegata, care contribuie activ la dezvoltarea afacerii si totodata a 
membrilor ei.
Sacri�ciu si activitate intensa, continua, dedicata afacerii.
Orientare catre investitii si nu catre cheltuieli personale in urma realizarii de pro�t 
substantial.

DEZAVANTAJELE ANTREPRENORIATULUI

Riscul de faliment, mai ales daca accentul, cel putin in primii ani de activitate, nu cade pe 
dezvoltarea continua a afacerii (si mai putin pe pro�t).
Stresul este un factor ce trebuie luat in calcul, in special in perioada de inceput a afacerii 
(pana se creeaza un tip de rutina). Este nevoie de rabdare, incredere si perseverenta – 
succesul nu apare din prima.
Responsabilitate mare – soarta afacerii depinde de deciziile tale – fata de tine, de 
familie, de eventualii parteneri si fata de angajati.

Cateva sfaturi practice

Fii sigura ca vrei sa faci acest pas – antreprenoriatul.
Gaseste ideea pe care vrei sa o pui in practica – incearca sa identi�ci culoare si sa inovezi 
daca intri pe o piata dezvoltata; pleaca de la ceea ce stii mai bine si ce iti place sa faci.
Analizeaza ideea sub toate aspectele ei; studiaza piata
Cauta potentiali parteneri (daca este cazul).
Stabileste un mic plan de afaceri – �xeaza cateva obiective si urmareste pas cu pas 
realizarea lor.

Atentie la estimarea balantei de cheltuieli si incasari: identi�ca potentialii clienti si 
estimeaza cat mai realist termenele de onorare a primelor comenzi; bugeteaza 
situatii neprevazute, mai ales pentru partea de inceput a afacerii.

Aplica o strategie de marketing potrivita ideii.
Treci la implementare (cu incredere si hotarare) si nu uita ca, in timp, sa-ti dezvolti/ 
diversi�ci afacerea; opereaza tot timpul cu planuri de rezerva.
Nu uita de pregatirea si perfectionarea continua a ta si a eventualilor angajati – urmeaza 
diferite cursuri, mergi la conferinte, citeste presa de specialitate.
Comunica cu clientii, acorda-le atentie si ofera-le intotdeauna servicii/ produse de 
calitate.
Comunica cu angajatii (daca este cazul) si deleaga sarcini pentru a-i responsabiliza, dar si 
pentru a-ti oferi timp pentru dezvoltarea afacerii.
Fii un model pentru angajati, ai incredere in tine, incearca sa-ti imbunatatesti discursul, 
�i optimista, zambeste des.
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Antreprenoarele cu experienta recomanda celor a�ate la inceput de drum sau care doresc sa initieze 
propria afacere sa aiba incredere in ele si sa nu se lase descurajate de situatiile in care sunt 
discriminate din cauza genului. Acestea trebuie sa ramana motivate in continuare si sa 
munceasca pentru a-si atinge obiectivele propuse. Pentru a-i determina pe ceilalti sa aiba incredere 
in ele, femeile antreprenor ar trebui sa dea dovada de cat mai mult profesionalism si sa 
demonstreze ca nu genul este cel care conteaza, ci realizarea e�cienta a obiectivelor. Legat de 
comportamentele discriminatorii sau situatiile in care sunt agresate verbal sau �zic, femeile 
antreprenor recomanda celor care aleg acest drum sa comunice asertiv, sa �e puternice si sa nu se 
lase infrante.

Un aspect important relevat de cercetarile in domeniul pietei muncii� indica existenta unor 
oportunitati pentru femei la nivelul sectorului tertiar: 47% dintre angajatori sustin necesitatea 
unei pregatiri mai bune a personalului in domeniul serviciilor – un semnal clar al unei piete in 
crestere, care asteapta actori mai productivi, mai competitivi si capabili de mai multa inovare.

Totodata, in luarea deciziei pentru urmarea unei cariere antreprenoriale, este important de 
depasit presiunea sociala traditionala in directia asumarii statutului de angajata. 
Antreprenoriatul ofera sanse mai mari de avansare si de dezvoltare profesionala, precum si 
posibile bene�cii pecuniare mai importante. Evolutia si dinamica economica contemporane nu 
echivaleaza insa securitatea si stabilitatea cu statutul de angajat, chiar daca experienta 
generatiilor trecute (socializate, de multe ori, in cadrul sistemului de productie caracteristic 
perioadei comuniste) par a indica acest lucru.

2.1 Autoevaluarea personalitatii pentru descoperirea competentelor 
antreprenoriale 

Autoevaluarea sau, altfel spus, cunoasterea de sine, a punctelor tari si a celor slabe, reprezinta un 
pas esential in orice demers, cu atat mai mult cu cat la mijloc este vorba despre cariera sau un loc 
de munca. Pentru atingerea acestui obiectiv se pot folosi teste, auto-observatia, se poate 
solicita parerea si aprecierea familiei si/ sau a prietenilor (persoane considerate importante), se 
pot consulta diversi specialisti. 

Autocunoasterea cu privire la munca presupune trei elemente: formarea imaginii despre sine, 
cunoasterea propriilor aptitudini, cunoasterea propriilor interese si valori.

Alegerea profesiei si a locului de munca are legatura cu imaginea pe care �ecare o are despre 
sine. Imaginea despre sine include modul in care oamenii din jur te vad, te inteleg si ce asteptari 
au fata de tine. Identitatea unei persoane se formeaza pas cu pas, pe masura ce se organizeaza si 
se structureaza informatiile despre ea. Aici sunt incluse aspecte legate de: caracteristicile 
innascute si dobandite ale personalitatii, talentele si abilitatile personale, identi�carea cu 
modele, modalitatile de interactiune, de rezolvare a con�ictelor, de reglare a 
comportamentului, rolurilor sociale, vocationale si de gen adoptate la un moment dat.

Din tot ceea ce contine imaginea 
despre sine, un aspect important 
i n  c a r i e r a  e s te  i d e n t i t a t e a 
vocationala. Aceasta combina 
aspecte ce tin de cunoasterea 
propriilor interese, valori, abilitati 
si competente, pe de o parte, cu 
preferinta pentru un anumit tip de 
activitate, stiluri de interactiune si 
medii de munca, pe de alta parte.

2. Identificarea oportunitatilor de piata
      pentru FEMEIA ACTIVA

 � Vezi spre exemplu cercetarile sociologice realizate in cadrul proiectului „Femei active pe piata muncii”:
https://proiectfapm.�les.wordpress.com/2014/12/1-1-raport-integrat-sept-�nal.pdf
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Autoevaluarea si autocunoasterea constituie prima etapa pentru dobandirea abilitatilor de 
apreciere a resurselor individuale, de integrare sociala, cunoastere a insusirilor personale (de 
natura aptitudinala, motivationala, etc.), de modelare si remodelare a aspiratiilor si imaginii de 
sine, de construire a unei concordante intre potential si realizari.

Problema alegerii in cariera precum si luarea deciziilor in acest sens reclama un proces de 
prelucrare a informatiilor ce vizeaza: cunostinte despre sine, cunostinte ocupationale, 
comunicare, analiza informatiilor, sinteza informatiilor, executie, procesare executiva, care 
include vorbirea cu sinele, constiinta de sine, control si monitorizare, confuzia in luarea 
deciziilor, starea de anxietate, con�ictul.

2.2 De�nirea domeniului potrivit cu personalitatea, pentru perfectionarea 
cunostintelor si abilitatilor personale

Personalitatea este „ansamblul de caracteristici afective, emotionale, dinamice, relative stabile 
si generale, ale felului de a � al unei persoane in modul in care reactioneaza la anumite situatii in 
care se gaseste” si este de obicei de�nita in termeni de trasaturi de personalitate (Marele 
dictionar al psihologiei, Larousse).

In fapt, personalitatea inseamna felul in care este o persoana, modul in care reactioneaza si 
simte. Astfel, auzim despre unii oameni ca sunt sociabili, inchisi in sine, deschisi, schimbatori, 
nepasatori, harnici, blanzi, placuti, buni la inima, culti, zgarciti etc. Fiecare individ are astfel de 
trasaturi, care sunt observate de ceilalti. 

Pentru o buna cunoastere a propriei personalitati, un prim pas este auto-observatia. Aceasta 
poate � completata de evaluarea pe care o fac cei din jur (familie, grup de prieteni etc.). De 
asemenea, un instrument util in procesul de auto-cunoastere este reprezentat de testele de 
personalitate. Unele pot � folosite doar de psihologi, care, dupa aplicarea testului pot initia 
discutii in legatura cu rezultatele inregistrate. Exista insa si teste generale, care pot � folosite de 
orice persoana (auto-administrare). Aceste teste ofera informatii despre propria personalitate, 
dar sunt mai putin �dele decat cele folosite de psihologi.
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Cariera si
autocunoastere

Interese

Personalitate Obiective

Valori Abilitati



Pentru cunoasterea propriei personalitati se pot folosi diferite liste de adjective�:

Atat auto-evaluarea, cat si cunoasterea propriei personalitati pot fundamenta decizii corecte in 
privinta alegerii carierei sau a unui loc de munca, care sa ofere satisfactie si reusite. 
Interesele unei persoane sunt o parte a personalitatii sale si ele orienteaza persoana respectiva 
catre o anumita actiune. Atunci cand avem interese, avem o directie/ un drum de urmat. 
Interesele sunt persistente in timp, au prioritate si au legatura cu multumirea de a realiza o 
anume activitate.
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Iata cateva, exemple de interese: 

Interesele unei persoane pot � identi�cate prin mai multe metode. Una dintre acestea consta in 
analizarea comportamentului si conduitei. Prin observatii se pot a�a ce activitati preocupa 
persoana respectiva, ce anume realizeaza in mod constant si ce face cu placere.
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 � Gerard Matthews, Ian Deary, Martha Whiteman, Psihologia personalitatii, Ed. Polirom, Iasi, 2005

Nume interes Tip de interes Exemple 

Interese 

intelectuale 

Cunoastere s�intifica Interes pentru matema�ca, 

cercetare. 

 Interese este�ce Interes pentru arta, muzica, 

dans, pentru lucruri frumoase 

Interese prac�ce Interese tehnice Interes pentru u�lizare 

motos�vuitor, bormasina, 

instala�i sau alte aparate. 

 Interese casnic-gospodares� Interes pentru menaj, 

cumparaturi, preparare

mancare si altele. 

 Interese prac�co-agricole Interes pentru sadit, arat, 

ambalat sau altele. 

 Interese spor�ve Interes pentru prac�carea 

unui sport sau pentru 

miscare. 

Interese sociale Interese poli�ce Interes pentru ac�vita�le 

unui par�d poli�c. 

 Interese umane Interes pentru a ajuta 

oamenii, rela�i cu publicul 

sau altele. 

 Interese mondene Interes pentru a cunoaste ce 

fac persoanele cunoscute. 

Extraver�t/a
 

Rezervat/a
 

Inimos/ Inimoasa
 

Detasat/a
 

Neemo�v/a
 

Emotiv/a
 

Calm/a
 

Schimbator/ oare
 

Autoritar/a
 

Modest/a
 

Dominant/a
 

Docil/a
 

Voios/ Voioasa
 

Rezervat/a
 

Plin/a de viata
 

Taciturn/a
 

Cons�incios/oasa
 

Superficial/a
 

Perseverent/a
 

Nediciplinat/a
 

Indraznet/eata
 

Timid/a
 

Intreprinzator/ oare
 

Retras/a social
 

Dur/a
 

Tandru/a
 

Autonom/a
 

Impresionabil/a
 

Banuitor/are
 

Increzator/ oare
 

Scep�c/a
 

Acomodant/a
 

Inven�v/a  Prac�c/a Boem/a Conven�onal/a 
Viclean/a  Onest/a Ascuns/a Direct/a 
Inclinat spre a se 

sim� vinovat/a  

Rezistent/a  Framantat/a Increzator/oare in sine 

Radical/a  Conservator/
Conservatoare

 Dornic/a 

de experiente noi 

Tradi�onalist/a 

Independent/a  Dependent de grup  Ingenios/ Ingenioasa  Dornic/a de afiliere 

Controlat/a  Necontrolat/a Obsesiv/a Neglijent/a 

Tensionat/a  Des�ns/a Surmenat/a Linis�t/a 
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O alta metoda presupune aplicarea de chestionare de interese. Dintre acestea, cel mai cunoscut 
este chestionarul Holland. Modelul foloseste o serie de tipologii si incearca sa ofere un sprijin in a 
identi�ca locul/ domeniul de munca cel mai potrivit: realist, investigativ, artistic, social, 
intreprinzator, social si conventional. Pentru a intelege mai bine aceste tipuri, iata o descriere a lor �.
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 � Gerard Matthews, Ian Deary, Martha Whiteman, Psihologia personalitatii, Ed. Polirom, Iasi, 2005

Mediul      Tipul de personalitate       Comportament

Realist ( R)

Mediul preferat este cel in care 
se fac activitati  �zice,  se 
folosesc scule, aparate, masini, 
etc. Din aceasta cauza persoa-
na trebuie sa aiba competente 
tehnice cu care sa foloseasca 
mai mult lucrurile si sa interac-
tioneze  mai putin cu oamenii.

I i  face  placere  sa  ut i l izeze in 
activitatea sa obiecte, instrumente, 
sa ingrijeasca plante si animale, sa 
lucreze in aer liber. El are sau isi 
dezvolta aptitudinile �zice, manipu-
latorii, in aceasta arie de activitati 
practice. Este mai motivat pentru 
lucruri, bani, statut si mai putin 
pentru relatii cu oamenii.

Acesta asteapta de la oameni 
raspunsuri concrete, directe, 
care sa duca la rezolvarea 
imediata a unei probleme. 
Vorbeste mai greu despre 
nevoile sale, a sentimentelor, 
motivelor si intereselor sale. 
Vorbeste cu placere despre 
activitatile practice si hobby-
uri.

Investigativ(I)

Mediul trebuie sa presupuna 
a�area cauzelor diferitelor 
fenomene si cautarea solutiilor 
la probleme.

Persoana prefera sa cerceteze 
organizat si de preferinta singur, sa 
observe, invete, evalueze, analizeze 
si sa gaseasca solutii la problemele 
ivite. Foloseste in munca resursele 
personale de inteligenta, gandire, 
intuitie, creativitate, capacitate de a 
identi�ca si rezolva problemele.

Persoana este stresata de 
problemele nerezolvate si 
situatiile la care nu are inca 
raspunsuri. Cauta persoane cu 
care sa gaseasca solutii, sa 
discute, sa dezvolte. Este putin 
interest sa vorbeasca despre 
sentimentele sale si despre 
lucrurile care ii plac.

Mediul este deschis, liber, nu 
exista un program de lucru �x, 
exista  init iat iva s i  exista 
exprimare artistica si emotio-
nala.

Persoana are aptitudini, abilitati si 
intuitie artistica, este deschis spre 
exprimarea emotiilor. Ii place sa isi 
foloseasca imaginatia si creativitatea 
si sa se exprime intr-o maniera 
originala, diferita de ceilalti oameni.

Persoana prefera sa utilizeze  
exemple, materiale scrise, 
criticand, comparand, etc.. Ia 
decizii dominat de emotii si 
mai putin pe gandire.

Artistic ( A)

Mediu in care se discuta, este 
�exibil, se asculta unii pe altii. 
Pune accent pe aptitudinile de 
comunicare, pe atitudinea 
intelegatoare, generoasa si 
amicala in relatiile cu altii, pe 
dorinta de a-i ajuta pe semeni.

Persoana careia ii place sa lucreze cu 
oamenii, pentru a-i informa, consilia, 
ajuta, instrui, educa, forma, ingriji. 
Utilizeaza in mod creativ limbajul. 

Persoana este orientata spre 
contacte sociale, isi exprima 
dorintele de altruism in mod 
direct,  i i  plac activitati le 
colective, de cooperare, infor-
male, de grup.

Social ( S)

Mediu in care sunt condusi si 
convinsi oamenii sa actioneze 
pentru atingerea scopurilor 
unei organizatii sau institutii. 
Aceste medii ofera putere, 
statut social inalt si prospe-
ritate

Persoana are incredere in sine, 
sociabila, asertiva, cu simtul riscului 
si careia ii place sa convinga, sa 
conduca si sa in�uenteze pe oameni 
pentru realizarea scopurilor organi-
zatiei, institutiei sau propriilor afa-
ceri, sa castige pozitii importante si 
bogatie; Persoana prefera sa condu-
ca decat sa �e condusa.

Persoana este dominanta 
a � r m a t i v ,  i s i  e x p r i m a 
sentimentele si intentiile, care 
sunt acceptate de majoritatea. 
Vrea mai mult sa convinga pe 
altii sa faca precum ceea ce 
cred, decat sa ii ajute  pe 
ceilalti. Uneori nu se apreciaza 
corect. Persoana are un spirit 
de competitie inalt, intra in 
con�ict cu altii, este nerabda-
tor sa ajunga in pozitiile cheie 
din institutia in care lucreaza.

Intreprinzator ( E)

Conventional ( C)

Mediul presupune organizare 
si plani�care, si activitatea se 
face de obicei in birouri. In 
acest mediu de obicei se tin 
evidente, statistici, rapoarte.  
M u n c a  e s t e  o rd o n a t a  i n 
documente de orice natura si  
activitatile sunt de asteptat si 
de rutina. Activitatile vin  de la 
coordonatori sau se�.

Persoanei ii place sa lucreze cu cifre, 
date si informatii, in mod meticulos, 
exact, detaliat si sistematic. Nu este 
deranjata sa primeasca instructiuni 
de la alta persoana in munca sa. 
Prefera sa controleze ceea ce are de 
lucru, sa stie ce sa faca si nu ia decizii.

Persoana are un compor-
tament Conventional. Ceilalti 
il vad ca o persoana ordonata, 
care respec ta ordinea s i 
r e g u l i l e  d i n  � r m a .  M a i 
degraba pastreaza acelasi loc 
de munca decat sa incerce 
altele noi.
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Astfel, printre factorii care in�uenteaza domeniul si tipul de activitate al unei persoane se regasesc 
(si) interesele acesteia (alaturi de personalitatea si auto-evaluarea). Practic, in functie de tipul de 
interese, se poate opta pentru un domeniu sau altul de activitate. Pentru a vedea care sunt aceste 
domenii/meserii din �ecare categorie de interese vom folosi urmatoarea schema:

FEMEI ACTIVE
pe Piata Muncii ,

FEMEI ACTIVE
pe Piata Muncii ,

Ghid practic destinat femeilor care doresc sa dezvolte o afacere Ghid practic destinat femeilor care doresc sa dezvolte o afacere14 15

3. Studierea oportunitatilor de piata
Antreprenoarele active recomanda femeilor care doresc sa-si deschida o afacere sa se 
informeze constant si sa tina pasul cu toate modi�carile care apar. Seminariile, cursurile, 
workshopurile sunt utile in acest sens. De asemenea, nu ar trebui ratate oportunitati de 
pregatire si/sau formare profesionala asigurate gratuit de catre institutii ale statului sau de catre 
organizatii ale societatii civile. 

De asemenea, este esentiala si dezvoltarea unor minime cunostinte de contabilitate si legislatie 
inainte de pornirea afacerii, acestea putand � principale obstacole in activitatea continua si pe 
termen lung. La fel de importanta este selectarea unor angajati care ar trebui sa �e oameni 
energici, cu care sa se poata empatiza si carora sa li se poata seta un model de urmat.

In egala masura, femeile antreprenor, cele care au reusit deja, considera ca cei a�ati la inceput de 
drum (cei care vor sa initieze o afacere) ar trebui sa acorde o importanta deosebita cautarii, inca 
de la inceput, a cat mai multor informatii, inclusiv legislative, in domeniul �nanciar, acest lucru 
�ind util nu doar pentru momentul debutului, ci si pe parcursul dezvoltarii activitatilor si a 
afacerii. 

REALIST 

CONVENTIONAL

INVESTIGATIV

ARTISTIC

SOCIAL 

ANTREPRENORIAL
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FEMEI ACTIVE
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4. Planul de afaceri

La fel de importanta este si dezvoltarea competentelor informatice. Utilizarea e�cienta a 
internetului sau a noilor canale de comunicare, prezenta pe retelele virtuale de socializare sunt 
esentiale pentru a face fata provocarilor unui nou tip de societate angrenata in relatii comerciale 
mult mai atomizata. De asemenea, prezenta in spatiul online este necesara pentru a asigura 
vizibilitatea activitatii antreprenoriale. Nu trebuie uitat ca studiile arata ca o mare parte a 
angajatilor, respectiv a angajatorilor, recurg la internet pentru cautarea sau ocuparea pozitiilor 
disponibile in cadrul diferitelor ativitati economice.

Nu in ultimul rand, este extrem de importanta cunoasterea in detaliu a domeniului de activitate 
in care initativa se doreste a � urmarita. In afara de familiarizarea cu procesul sau procedurile 
generale, este necesara si o cunoastere tehnica importanta, pentru evitarea riscurilor sau 
�uctuatiilor periodice ori recurente caracteristice oricarei afaceri.

Afacerile prospere se realizeaza mult mai bine si mai conturat cu un plan de afaceri bine pus la 
punct. Exista insa antreprenoare care considera ca dezvoltarea unei afaceri de succes este 
posibila si in lipsa unui plan. In acest ultim caz, sunt utile alte recomandari venite din partea celor 
cu experienta in antreprenoriat. Spre exemplu, un element esential, des invocat, un ingredient 
de baza al unei retete de succes este increderea. Orice femeie care incepe o afacere trebuie sa 
aiba incredere in fortele proprii, sa �e perseverenta si sa nu se lase descurajata de situatiile in 
care este discriminata din cauza genului. Munca, perseverenta si auto-motivarea reprezinta 
solutii pentru depasirea momentelor di�cile.

Pentru a-i determina pe ceilalti sa aiba incredere in ele, femeile antreprenor ar trebui sa dea 
dovada de cat mai mult profesionalism si sa demonstreze ca nu genul este cel care conteaza, ci 
realizarea e�cienta a obiectivelor. Si pentru ca de multe ori se lucreaza in echipa (asociati, 
membri ai familiei, angajati), antreprenoarele cu experienta recomanda celor a�ate la inceput 
de drum sa �e modele pentru angajatii lor si sa �e foarte atente cum ii motiveaza pe acestia 
pentru a deveni mai buni/ performanti.
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5. Pasi pentru infiintarea
      unei societati comerciale*

Structura planului de afaceri

Descrierea afacerii
Descrierea produsului sau a serviciului
Descrierea locatiei
Planul de marketing
Analiza pietei
Politica de pret
Publicitate si relatii publice
Planul managerial
Planul �nanciar

Antreprenoarele de succes subliniaza importanta increderii in sine pentru reusita unei afaceri. 
Este important ca antreprenoarele sa construiasca instrumentele si increderea de a depasi 
obstacole precum: 

Lipsa de personal cali�cat si dedicat
Legislatia vaga
Birocratie si proceduri obositoare
Impozitele si taxele 
Lipsa unui capital de inceput si reticenta de a accesa fonduri bancare
Concurenta neloiala

Stabilirea obiectului de activitate al societatii si alegerea codurilor CAEN corespunzatoare;
Alegerea formei de organizare juridica – PFA, IF, II, SRL, SRL-D, SA;
Veri�carea si rezervarea denumirii societatii; 
Stabilirea sediului social, a punctelor de lucru, pregatirea documentelor care atesta dreptul de 
proprietate asupra sediului social/punctelor de lucru;
Obtinerea acordului Asociatiei de proprietari si al vecinilor privind stabilirea sediului social; 
Prezentarea la un Notar Public pentru specimenul de semnatura care va � dat si depus ulterior la 
dosarul pentru in�intarea societatii;
Redactarea si semnarea actului constitutiv al �rmei de catre asociati/asociatul unic;
Redactarea si semnarea declaratiei pe propria raspundere a administratorului si declaratia de 
asociat in cadrul societatii, privind indeplinirea conditiilor legale, data in fata unui avocat; 
Depunerea capitalului social (minim 200 Ron) stabilit in Actul Constitutiv la banca preferata si 
obtinerea dovezii de depunere;
Completarea formularelor de la Registrul Comertului, corespunzatoare tipului de societate ales 
- Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa - Vector Fiscal;
Achitarea taxelor judiciare;
Depunerea dosarului la Registrul Comertului si transmiterea spre publicare in Monitorul O�cial 
al Romaniei a rezolutiei de inregistrare;
Ridicarea documentelor de in�intare a societatii de la Registrul Comertului: Certi�catul de 
inregistrare a �rmei; Rezolutia directorului ONRC, Certi�catul constatator.

 * Pentru detalii vezi: http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile
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6. Exemple de succes in antreprenoriatul feminin

FEMEI ACTIVE
pe Piata Muncii ,

FEMEI ACTIVE
pe Piata Muncii ,

Ghid practic destinat femeilor care doresc sa dezvolte o afacere Ghid practic destinat femeilor care doresc sa dezvolte o afacere20 21

O mare parte a afacerilor de succes sunt initiative in domeniul serviciilor, ce variaza de la oferirea 
de servicii in domeniul educatiei (cursuri de limbi straine sau de aptitudini) la valori�carea unui 
hobby (dezvoltarea unei afaceri cu �ori, producerea de obiecte traditionale artizanale, 
desfacerea unor produse de nisa cu potential ridicat de valori�care, producerea si desfacerea de 
alimente sau conserve traditionale). In paginile urmatoare va impartasim cateva experiente ale 
antreprenoarelor cu care echipa proiectului „Femei active pe piata muncii” a stat de vorba.

Totul trebuie sa tina de tine, de cat de determinata esti, de cat de hotarata esti sa demonstrezi ceva si 
sa continui sa lupti!

In general, activitatea de angajat este perceputa ca plasand individul intr-o zona confortabila si 
sigura, dar in care sansele de a creste pe plan personal si profesional sunt limitate (piata fortei de 
munca este competitiva, ceea ce ofera angajatorilor avantajul de a negocia salariile si de a limita 
nivelurile si conditiile de crestere a acestora). „Eram un tanar arhitect, caruia i se dadea de munca 
foarte mult, nu eram platita bine.” (A.B., arhitect interior/ designer)

Astfel, relatia patron-angajat, conditiile de la locul de munca (in calitate de angajat) sau viata 
familiala pot constitui motive su�cient de puternice pentru a stimula antreprenoriatul. „Tocmai 
dorinta de a avea libertate de decizie, de a nu depinde de un sef, dorinta de libertate si o viziune 
proprie pe care voiam sa o pun in aplicare.” (D.A. mic producator & agent turism)

Motivatia initiala poate avea atat o dimensiune strict personala, cat si una profund contextuala. 
Familia, spre exemplu, mai exact dorinta de a petrece mai mult timp alaturi de cei dragi, este un 
stimulent care se poate activa in conditiile in care antreprenoriatul este vazut ca o sursa de 
independenta si gestionare autonoma a timpului de lucru. „Am vrut sa �u stapana pe timpul meu. 
Avand copii se schimba un pic perceptia fata de munca si de cariera. (...). Atunci am vrut sa �u mai 
independenta.” (I.A., �orarie)



De asemenea, dorinta de a dezvolta pasiunea pentru un anumit domeniu sau chiar produs (�e el 
design, gatit, productia de produse traditionale, pictat etc.) poate � unul dintre motivele care 
imping femeile spre a porni propria afacere.

Dincolo de motivatiile de natura personala, antreprenoriatul are si cauze extrinseci, cum ar � 
pierderea unui loc de munca, experiente negative managementul �rmei (de multe ori legate 
chiar de discriminarea femeilor la locul de munca) sau lipsa posibilitatii de integrare in campul 
muncii dupa terminarea studiilor.

In plus, exista si posibilitatea ca femeile sa se loveasca de un mediu ostil la locul de munca, in care 
sunt agresate verbal si psihologic. „Majoritatea managerilor sunt barbati, iar femeile nu prea pot sa 
promoveze (...). Am auzit foarte multe cazuri in care femeile au fost abuzate la locul de munca de catre 
se�i lor.” (C.O., manager si vice-presedinte fundatie)
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Ruxandra (designer �oral) – „Esecurile ma ajuta cel mai mult, ma ambitioneaza cel mai 
tare!”
Ruxandra s-a lansat in afaceri la varsta de 30 de ani, �ind motivata de „lipsa resurselor materiale”. 
La inceput nu a avut un plan de afaceri, singurul obiectiv urmarit �ind acela de a-si rotunji 
veniturile. Ulterior insa, a realizat ca pentru a progresa in afacere are nevoie de o organizare mai 
riguroasa.
Ruxandra considera ca femeile isi pun ele insele foarte multe limite si „nu isi dau voie sa �e de 
succes. Pe fond suntem invatate ca trebuie sa murim aici, pe altarul familiei”. Tanara antreprenoare 
crede ca nimic nu este imposibil si ca �ecare femeie trebuie sa-si aleaga afacerea dupa tipul de 
personalitate, dupa „cum simte afacerea”.

Marilena (pictor iconograf) – „O femeie poate sa faca la fel de mult ca un barbat”
Marilena a devenit antreprenoare la varsta de 29 de ani dupa ce a ramas fara loc de munca. Stiind 
sa picteze, a vazut in asta o oportunitate de afacere, iar acum realizeaza vanzari si peste hotare. 
Este mandra de ceea ce face si ii multumeste lui Dumnezeu pentru ca a fost data afara din 
fabrica.
Considera ca este foarte pro�tabil sa lucrezi in folosul tau si adora ca are libertatea de a face ceea 
ce doreste.

Avand in spate astfel de motivatii, tot mai multe femei 
decid sa isi dezvolte propria afacere si sa demonstreze 
ca diferentele de gen sunt irelevante pe piata muncii. 
Multe dintre ele reusesc sa sparga barierele culturale, 
sa inlature stereotipurile si prejudecatile si sa dezvolte 
afaceri de succes. Povestile lor, de multe ori nespuse, 
pot constitui exemple si stimulente pentru alte femei 
care doresc sa initieze o afacere. Tocmai de aceea, un 
pas important pentru orice femeie care vrea sa devina 
antreprenoare consta in cunoasterea experientelor 
celor care au facut acest pas si au performat. Echipa 
proiectului „Femei active pe piata muncii” a stat de 
vorba cu cateva femei de succes si ofera tuturor 
antreprenoarelor a�ate la inceput de drum cate ceva 
din experienta lor.
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Cristina (profesoara de germana) – „Nu iti trebuie bani ca sa incepi o afacere, afacerea o faci 
ca sa faci bani”
Cristina nu se considera un antreprenor de succes, dar faptul ca reuseste sa-si ofere singura un 
loc de munca este su�cient pentru ea. Cristina este profesoara de germana, iar de la varsta de 33 
de ani ofera cursuri de germana celor interesati.

Cristina (proprietara salon de infrumusetare) – „Femeile sunt puternice, cred ca pot si daca 
sunt sincere, harnice, si actioneaza, sunt de neoprit.”
La varsta de 39 de ani, Cristina a decis ca e timpul sa lucreze pentru ea. Constienta de greutatile 
care vor urma, de sacri�ciile pe care trebuie sa le faca, a avut incredere in ea si a decis sa-si 
urmeze visul.  „Simteam in interiorul meu dorinta si puterea de a incepe, de a o lua de la inceput”.
Cristina le indeamna pe femeile care se gandesc sa-si inceapa o cariera sa creada in visul lor, dar 
sa se inarmeze cu rabdare si perseverenta. Pe ideea „un sut in fund, un pas inainte”, Cristina 
considera ca toate greutatile intampinate in trecut (mama a trei copii, sotul plecat cu serviciul de 
luni pana vineri) au facut-o mai puternica si mai increzatoare in propriile forte.
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Mihaela (comert online) – „Un client multumit caruia i-ai promis ceva si te-ai tinut de cuvant, 
iti mai aduce unul.”
Mihaela si-a inceput micul business la varsta de 31 de ani, atunci cand a constatat ca are nevoie 
de o sursa de venit care sa ii permita totodata sa petreaca mai mult timp cu copiii sai. Astfel, ea si-
a transformat pasiunea de a croseta intr-o afacere, produsele pe care le realizeaza �ind 
comercializate prin intermediul unui magazin on-line. 
Pentru Mihaela, un element important pentru succesul unei afaceri este seriozitatea si 
preocuparea fata de clienti. Femeilor care doresc sa urmeze calea antreprenoriatului, le 
recomanda sa nu se arunce  „cu capul inainte”, ci sa faca lucrurile incet si calm, dar sa �e hotarate.
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