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Sumar Executiv 

Studiul Starii Curente Nationale (SoC) romanesti prezinta o imagine generala a starii 
antreprenoriatului in randul tinerelor femei.  

Studiul a fost realizat prin analizarea rapoartelor, studiilor si bazelor de date / seturilor de 
date prin diferite metode: 

(1) Analiza datelor secundare, puse la dispozitie de catre institutii nationale si 
internationale 
 

(2) Cercetare cantitativa a rezultatelor (bazat pe studiul / sondajul online in randul 
tinerelor femei dorince sa isi inceapa o afacere sau care detin propria afacere, cu 
varste intre 15 si 34 de ani)  
 

(3) Cercetare calitativa bazata pe interviuri cu stakeholderi cheie 
 

(4) Studii de caz / biografii bazate pe interviuri cu tinere femei antreprenoare 
 

Concluziile principale, rezultate din acest studiu, sunt: 

 Romania are un cadru legislativ propice pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial 
in randul tinerelor femei, precum si ale politicilor publice, insa acestea functioneaza 
la capacitate redusa avand rezultate slabe 

 Perceptia publica privind rolul femeii in societate, precum si in afacere cunoaste o 
crestere stabila, iar actiunile facute in acest sens au sanse ridicate de a obtine 
rezultate viabile 

 Chiar daca exista obstacole care impiedica tinerele femei antreprenoare in activitatea 
lor,  dezvoltarea unor surse complete de informare – birouri consultative, modele 
educationale antreprenoriale, evenimente dedicate promovarii si dezvoltarii spiritului 
antreprenorial, platforme care promoveaza femei de succes, etc – va creste 
substantial numarul tinerelor femei antreprenoare (TFA) 

 Sursele de informatii statistice sunt insuficient dezvoltate pentru a avea o imagine 
mai buna, mai clara si la zi a antreprenoriatului romanesc. 

 Provocarile principale ale TFA sunt: finantarea, lipsa educatiei antreprenoriale, 
incertitudinea privind viitorul, coruptia si birocratia 



 

 

 

 Facilitatile de suport privind ingrijirea copilului si ale familiei joaca un rol important in 
ceea ce priveste succesul TFA 

 

Cu privire la dezvoltarea de noi politici publice, studiul arata ca: 

 Lipsa educatiei antreprenoriale in sistemul national de invatamant  

 IMM-urile reprezinta cei mai mari creatori de locuri de munca din piata, fiind 

considerate motorul economiei nationale 

 Crearea unui sistem fiscal stabil pentru IMM-uri va duce la cresterea numarului de 

TFA si o mai buna ocupare a fortei de munca 

 Crearea unor masuri pentru simplificarea procesului de infiintare a societatilor, 

precum si a procedurilor de accesare a fondurilor de finantare va creste increderea in 

guvern si va duce la sporirea numarului de TFA 

1. Introducere 

 

Situata pe cursul Dunarii, in sud-estul Europei Centrale, Romania este o tara aflata la nord de 
Peninsula Balcanica avand iesire la tarmul nord-vestic al Marii Negre. 

Revolutia din 1989 a pus capat comunismului in Romania si a generat o serie de reforme 
economice si politice. Astfel, dupa aproape un deceniu de provocari economice, Romania a 
introdus o noua reforma economica generala si a devenit membra a Uniunii Europene la 1 
Ianuarie 2007. 

Romania este o republica semi-prezidentiala si este al 9-lea stat, dupa marime (238 397 
km²), din Uniunea Europeana, fiind compusa din 8 regiuni de dezvoltare, fara personalitate 
legala/juridica, ce corespund diviziunilor EU NUTS-II. 

Conform Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), rata somajul 
inregistrata la nivel national, la sfarsitul lunii decembrie 2017, a fost de 4.02%, cu 0.75% mai 
mare fata de aceeasi perioada a anului precedent, si cu 0.02% mai mare fata de noiembrie 
2017. 

Rata somajului in randul barbatilor a crescut de la 4.18%, in noiembrie 2017, la 4,23%, iar 
rata somajului in randul femeilor a scazut de la 3.79% la 3.76%. 

Femeile reprezinta majoritatea populatiei din Romania si sunt in numar mai mare in zonele 
urbane fata de zonele rurale, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). 



 

 

 

Datele INS arata ca din 19.7 milioane de cetateni romani care locuiau in Romania la 1 
ianuarie 2017 peste 10 milioane erau femei, reprezentand 51.2% din totalul populatiei 
rezidente. 

Procentul este mai ridicat in zona urbana, unde locuiesc mai mult de 5.5 milioane de femei, 
reprezentand 52.3% din totalul populatiei urbane, in timp ce in zona rurala procentul 
femeilor este de 49.9%. 

Prin urmare, tinerele femei (TF) reprezinta un potential antreprenorial urias pentru Romania. 
Luand in calcul oportunitatile limitate de munca, cresterea numarului de TFA poate contribui 
la scaderea ratei somajului si a saraciei, cresterea economiei locale si nationale, 
imbunatatirea conditiilor de trai, cresterea competitivitatii si a calitatii produselor si 
serviciilor, precum si la cresterea nevoilor educationale a populatiei de la educatia primara si 
vocationala, la cea universitara si mai sus. 

Scopul acestui studiu este de a realiza o analiza detaliata a mediului antreprenorial feminin 
(MAF) cu privire la barierele si provocarile intalnite de TFA, precum si a factorilor care pot 
stimula MAF, si care pot duce la dezvoltarea politicilor publice eficiente si a modelelor de 
suport ale TFA pentru a aduce o crestere a economiei nationale si a mediului de afaceri 
romanesc. 

 

Obiectivele principale ale acestui studiu sunt: 

1. Sa prezinte o analiza generala a evolutiei economice din Romania si a mediului de 
afaceri folosind date statistice relevante 

2. Sa identifice sau sa prezinte antreprenorii sau organizatiile care sunt implicate si 
sprijina statul in dezvoltarea politicilor si strategiilor pentru TFA 

3. Sa prezinte caracterisiticle principale ale TFA din Romania 

4. Sa identifice principalele bariere si nevoi ale TFA din Romania 

5. Sa identifice provocarile cu care se confrunta TFA si politicile publice relevante in 
abordarea acestor provocari  

6. Sa identifice principalele cai de sprijin pentru TFA din Romania si oportunitatile de 
dezvoltare economica in viitor ale grupului tinta 

In aceste conditii, studiul este de o importanta semnificativa pentru societatea romana 
deoarece permite colectarea si procesarea datelor statistice pentru a avea o imagine 
generala a MAF din Romania.  



 

 

 

2. Metode 

Pentru o analiza completa, activitatile de cercetare (nota: Studiul Starii Curente Nationale) 
facute in cadrul proiectului “Women in Business" s-au desfasurat in doua etape. 

In prima etapa, a fost realizat un sondaj in randul tinerelor femei care doreau sa isi inceapa 
sau sa isi dezvolte propria afacere, pentru a intelege mai bine nevoile antreprenoriale si 
barierele de care acestea se lovesc. 

In acelasi timp, echipa PIMM impreuna cu echipa UOC, au intervievat stakeholderii 
principali, dar si alti actori importanti din domeniu. 

In aceasta etapa, echipa de proiect PIMM a prezentat o imagine de ansamblu a TFA din 
Romania, folosind datele statistice nationale existente, precum si alte documente si 
informatii pertinente relevante subiectului abordat. 

Metoda cantitativa: 

 Analizarea datelor secundare obtinute de la diverse institutii nationale si 
internationale 

In aceasta situatie, datele statistice, documentele si alte rapoarte relevante au fost folosite 
pentru a prezenta o imagine generala a economiei romanesti, a mediului de afaceri, 
tendintele antreprenoriale, forta de munca, egalitatea de gen, precum si diferentele in 
afaceri dintre barbati si femei. 

Au fost folosite in mod special datele puse la dispozitie de institutiile nationale cum ar fi: INS, 
ANOFM, CNIPMMR, BNR, dar si ale institutiilor internationale: Eurostat, lista completa a 
institutiilor si organizatiilor de la care au fost colectate date poate fi gasita in capitolul 8 al 
acestui document. 

 Sondajul facut in randul tinerelor femei (TF) cu varste cuprinse intre 15 si 34 care vor 
sa isi inceapa sau sa isi dezvolte propria afacere 

Obiectivul principal al acestui sondaj a fost de a identifica nevoile si barierele cu care se 
confrunta TF in afaceri si/sau atunci cand doresc sa inceapa o afacere. 

In acest sens, pentru a obtine cele mai relevante informatii a fost distribuit un chestionar cu 
19 intrebari, impartit in 6 capitole. 

Primul capitol a continut intrebari referitoare la varsta, gen si tara de origine. 

Al doilea capitol a facut referire la statusul antreprenorial al respondetelor si continea 
intrebari referitoare la afacerea pe care o detin. 



 

 

 

Al treilea capitol a examinat motivatia TFA si obstacolele cu care se confrunta atunci cand isi 
incep o noua afacere, pe cand al patrulea capitol a fost dedicat identificarii auto-eficacitatii a 
ambitiei antreprenoriale, precum si intrebarilor referitoare la profilul lor cultural si a 
politicilor publice nationale, ca factori principali pentru TFA. 

Al cincilea capitol a examinat nevoile si oportunitatile de suport pentru TFA si a potentialelor 
antreprenoare. 

Ultimul capitol a continut intrebari referitoare la datele demografice ale respondentelor. 

Colectarea acestor date s-a facut online, iar invitatia de participare a fost distribuita prin 
email si facebook. 

Metoda calitativa: 

 Interviuri facute cu stakeholderi relevanti 

Scopul acestor interviuri a fost de a crea o imagine generala a TFA din Romania: 

 Evaluari comparative a situatiei curente cu alte tari din zona dunareana si evaluarea 
eventualelor obstacole cu care se vor confrunta TFA 

 Caracterizarea antreprenoriatului feminin in tara si in regiune 

 Prezentarea politicilor existente, precum si a oportunitatilor de suport pentru 
tinerele femei si TFA 

In acest sens, s-a facut o selectie a stakeholderilor si apoi au fost trimise invitatii de 
participare la inteviu prin email. Fiecare interviu a inclus 7 teme importante: 

1. Descrierea organizatiei si a persoanei intervievate 

2. Punctul de vedere cu referire la metodele de dezvoltare regionala a tineretului si a 
TFA: trecut, prezent si viitor 

3. Provocari, politici publice, proiecte si programe care au legatura cu antreprenoriatul, 
in mod special TFA 

4. Date referitoare la TFA din tara (surse de informatie existente si potentiale, precum si 
necesarul de informatie) 

5. Punctul de vedere cu privire la importanta antreprenoriatului feminin in aria de 
activitate a organizatiei 

6. Implicarea organizatiei (cum reactioneaza organizatia la provocarile cu care se 
confrunta tineretul romanesc, in mod special cu referire la angajare) 

7. Recomandari 



 

 

 

Durata medie a interviurilor a fost de 45 de minute. De la fiecare persoana intervievata s-a 
obtinut o dovada a realizarii acestuia. In final, a fost elaborat un raport pe baza acestor 
interviuri, care a inclus observatiile si recomandarile stakeholderilor. 

• Studii de caz / biografii bazate pe interviuri 

In aceasta etapa, au fost colectate informatii despre evenimentele biografice importante, in 
ordine cronologica, au avut loc discutii despre momentele cheie din viata lor, constrangerile 
institutionale care au limitat oportunitatile lor, dar si cele mai mari decizii pe care le-au luat 
in activitatea antreprenoriala. 

Rezultatele acestor activitati sunt prezentate in acest document. 

 

3. Romania 

3.1. Prezentarea generala a tarii 

Conform datelor INS, populatia rezidenta a Romaniei la 1 Ianuarie 2018 a fost de 19,524 de 
milioane de persoane, cu 120,7 mii de persoane mai mica fata de 1 ianuarie 2017. Motivul 
principal al acestei scaderi este cresterea naturala negativa (numarul de persoane decedate 
fiind mai mare decat numarul de nou nascuti cu 71.125). Populatia urbana, dar si populatia 
feminina, sunt cele mai mari (53,8%, respectiv 51,1%). 

Figura 1: Varsta medie a populatiei conform datelor INS din Romania din anii 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 si 2017 

 

 

Incepand cu 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta din zonele urbane era de 10.498 de mii de 
oameni, scazand cu 0,3% fata de 1 ianuarie 2017. Referitor la populatia feminina de la 1 
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ianuarie 2018, aceasta a fost de 9,98 de milioane de persoane, mai mica cu 0,6% fata de anul 
precedent. 

Procesul de imbatranire demografica s-a accentuat in ianuarie 2018, fata de ianuarie 2017, 
fiind notata o crestere in populatia in varsta (65 de ani si peste). 

Indexul de imbatranire demografica a crescut de la 114,4 (ianuarie 2017), la 116,9 persoane 
in varsta la fiecare 100 de persoane tinere (ianuarie 2018). 

Grupa de varsta 0-14 ani s-a mentinut la valoarea din ianuarie 2017 (15,6%), pe cand Grupa 

de varsta 65 si peste a inregistrat o crestere de 0,4% (de la 17,8% in 2017 la 18,2% in 2018). 

Prin urmare, indicele dependentei demografice a crescut de la 50,1 (Ianuarie 2017) la 50,9 
(Ianuarie 2018) persoane tinere si in varsta la fiecare 100 de adulti.  Romania continua sa fie 
o natiune emigranta, emigratia fiind al doilea cel mai mare motiv pentru scaderea populatiei. 
In 2017, balanta migrarii internationale a fost negativa, numarul de emigranti fiind mai mare 
decat cel al imigrantilor cu peste 53 mii de persoane. 

 

Figura 1: Populatia rezidenta dupa gen si varsta la 1 Ianuarie 2018 

In 2017, barbatii au emigrat in proportie mai mare decat femeile (50,9%), iar in randul 

imigrantilor tot barbatii au reprezentat majoritatea (53,5%). 
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Figura 2: Migrarea temporara internationala pe termen lung dupa gen si grupe de varsta in 2017 

Datele de la INS arata ca numarul de femei intre 15 si 49 de ani a fost de 4.585.018, mamele 
potentiale reprezentand 23,3% din totalul populatiei rezidente la 1 ianuarie 2017, 
reprezentand aproape jumatate din populatia feminina totala (45,7%). 

In ceea ce priveste forta de munca a populatiei, datele recente, cele referitoare la trimestrul 
3 din 2017, arata ca populatia muncitoare a fost de 8,85 milioane de persoane, 43,7% fiind 
femei. 

Din analiza structurala a populatiei muncitoare feminine pe sectoare de munca, se observa 
ca 1,2% facea parte din corpul legislativ executiv, de inalti lideri in administratia publica, 
lideri si functionari publici superiori; 19,9% lucrau ca specialisti in diferite domenii de 
activitate; 7,3% erau tehnicieni sau alti specialisti in domeniul tehnic; 6,6% erau functionari 
publici administrativi; 20,2% lucrau in sectorul serviciilor; 21,1% erau muncitori calificati in 
agricultura, silvicultura si pescuit; 8,5% lucrau ca muncitori calificati si asimilati; 15,2% erau 
in alte domenii de munca. 

Referitor la nivelul de educatie, datele statistice de la ANOFM si INS arata ca, din totalul 
populatiei feminine cu loc de munca, 23,9% erau absolvente de invatamant superior, 4,0% 
erau maistri sau absolvente de invatamant secundar, 40,4% absolvente de invatamant liceal, 
iar 12,4% erau absolvente de invatamant vocational sau de ucenicie. 

Conform datelor ANOFM, populatia feminina reprezinta majoritatea fortei de munca din 
educatie (79,8%), sanatate si servicii sociale (79,6%), comert, hoteluri si restaurante (64,3%), 
pe cand populatia masculina reprezenta majoritatea fortei de munca in constructii (93,4%), 
productie si distributie de energie electrica si termala, apa si gaz (82,4%) si administratie 
publica si aparare (58,5%). 
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Institutiile implicate in domeniul egaliatii de sanse bazate pe gen sunt: 

1. Agentia Natioanala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati – corp special al 
biroului central de administratie publica, cu personalitate juridica, subordonata 
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si a celor Varstnici 

2. Consiliul National Impotriva Discriminarii, corp special al administratiei publice 
centrale, cu personalitate juridica, subordonat Guvernului 

3. Comisia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (CONES), care 
opereaza sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si a 
Persoanelor varstnice 

4. Comisia de Egalitatea de Sanse pentru Femei si Barbati de pe langa Camera 
Deputatilor, care are scopul de a elimina toate formele de discriminare de gen si de a 
imbunatati situatia femeii in societate 

5. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care asigura respectarea 
principiilor egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul 
stimularii ocuparii fortei de munca, precum si in domeniul protectiei sociale a 
persoanelor fara loc de munca 

6. Casa Nationala de Pensii si alte Asigurari Sociale asigura implementarea masurilor de 
respectare a egalitatii de tratament si de sanse intre femei si barbati in domeniul 
administratiei sistemului public de pensii si alte asigurari sociale 

7. Inspectia Muncii, care asigura verificarea aplicarii masurilor de egalitate de sansa si 
tratament in domeniul muncii 

8. Directia Protectia Copilului asigura implementarea masurilor de egalitate de sansa si 
tratament in domeniul combaterii violentei domestice 

9. Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, autoritate administrativa 
autonoma cu rol consultativ, care asigura implementarea masurilor de egalitate de 
sansa si tratament in dezvoltarea politicilor si strategiilor de formare profesionala a 
adultilor 

10. Institutul de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutul 
National de Cercetare - Dezvoltare in Domeniul Protectiei Muncii “Alexandru 
Darabont”, Bucuresti, coordonat de Ministerul Educatiei Nationale 

11. Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala asigura implementarea masurilor de 
egalitate de sansa si tratament intre femei si barbati in dezvoltarea si implementarea 
politicilor si strategiilor publice in domeniul asistentei sociale 

12. Ministerul Educatiei Nationale prin Inspectoratele Scolare asigura incluziunea 
masurilor de observare a principiilor de egalitate de sansa si tratament intre femei si 
barbati 



 

 

 

13. Ministerul Sanatatii, impreuna cu celelalte ministere si institutii centrale cu retele 
personale de sanatate, asigura, prin departementele judetene de sanatate publica, 
cel din Bucuresti si alte structuri similare, implementarea masurilor pentru 
observarea egalitatii de sansa si tratament intre femei si barbati in domeniul sanatatii 
publice, din punctul de vedere al calitatii serviciilor de sanatate la care au acces si a 
sanatatii la locul de munca 

14. Institutul National de Statistica sprijina munca si colaborarea cu Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si a Persoanelor varstnice prin Directoratul de Egalitatea 
de Sanse si Tratament intre Femei si Barbati pentru Dezvoltarea Statisticilor de Gen si 
pentru Implementarea in Romania a indicatorilor de gen promovati de Comisia 
Europeana 

15. Consiliul Economic si Social, un corp independent cu structura tripartita infiintata 
pentru a urmari dialogul social intre Guvern, sindicate si angajati, avand rol 
consultativ in stabilirea de politici sociale si economice prin Comisia de Protectie 
Sociala si Sanatate, sprijinind integrarea principiilor de egalitate de sansa si tratament 
intre femei si barbati in acte normative cu implicatii in viata economica si sociala 

 

3.2. Dezvoltarea economica nationala 

Economia Romaniei a inregistrat cea mai mare crestere economica in ultimii 9 ani, crescand 

anul trecut cu 7% fata de 2016, insa preturile de consum au crescut substantial in ultimul an 

din cauza cresterii ratei anuale de inflatie. 

Cresterea este datorata faptului ca economia a primit stimuli fiscali si salariali de la guvern in 

2016 si 2017, masuri care au stimulat consumatorii si cresterea economica, dar, in acelasi 

timp au generat un dezechilibru extern. 

Figura 3: PIB-ul anual al Romaniei (miliarde euro) 



 

 

 

 

Conform unei analize facute de Camera de Comert si Industrie (CCIR), PIB-ul Romaniei a atins 
856 miliarde de RON (187,5 miliarde euro), in timp ce PIB-ul pe cap de locuitor a ramas al 
doilea cel mai mic din UE. 

Figura 4: PIB-ul Romaniei pe cap de locuitor (euro) 

 

 

Regiunea Bucuresti-Ilfov depasea media UE PIB pe cap de locuitor (aproximativ 140% din 
valoarea medie), in timp ce alte regiuni aveau PIB-ul pe cap de locuitor sub 60% din media 
UE, fapt care a generat o crestere in diferentele de dezvoltare intre Capitala si restul tarii. 

Economia Romaniei este reprezentata de servicii (55,8% din PIB), industrie (24,2% din PIB), 
constructii (6% din PIB), agricultura (sub 5% din PIB). 

Referitor la structura de servicii, cea mai mare contributie a fost facuta de comert (18,7% din 
PIB), urmata de serviciile de administratie publica (11,4% din PIB). 

Conform INS, importurile si exporturile Romaniei au crescut in 2017, fata de 2016, cu 12,2% 
respectiv 9,1%. 
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Figura 5: Importurile Romaniei din 2016 dupa categorie 

 

Figura 6: Exporturile Romaniei din 2016 dupa categorie 

 

Prin urmare, importurile CIF (cost, asigurare, navlu) au fost de 75,6 miliarde euro, si 
exporturile FOB (franco la bord) au fost de 62,64 miliarde euro, producandu-se un deficit 
comercial de 12,96 miliarde euro, mai mare cu 2,98 miliarde euro fata de 2016. 



 

 

 

In decembrie 2017 importurile CIF au atins 6,10 miliarde euro, cu 10,8% mai mari fata de 
decembrie 2016, iar exporturile FOB fiind de 4,49 miliarde euro, cu 4,2% mai mari fata de 
decembrie 2016, producandu-se un deficit comercial de 1,61 miliarde euro. 

Figura 7: Tarile din care a importat Romania in 2016 

 

Figure 8: Tarile catre care Romania a exportat in 2016 

 

75,8% din comertul Romaniei in 2017 a fost cu UE28, obtinand 47,48 miliarde euro in 
exporturi si 52,28 miliarde euro in importuri. 



 

 

 

Comertul Romaniei in afara UE28 a inregistrat exporturi in valoare de 15,16 miliarde euro si 
importuri in valoare de 18,31 miliarde de euro, reprezentand 24,2% din comertul total al 
Romaniei. 

Conform INS, rata de inflatie anuala a crescut in ianuarie 2018 cu 4,32%, cel mai inalt nivel 
din iulie 2013 pana acum. 

Trendul crescator a continuat, dupa ce, in decembrie 2017, rata inflatiei anuale a fost 3,32%, 
mai mare decat noiembrie 2017, 3,23%, si decat octombrie 2017, 2,63%. 

Datele statistice arata ca cele mai mari cresteri de pret au fost inregistrate la gaz (3,79%), 
legume si conserve (3,23%), fructe proaspete (3,1%), citrice si alte fructe (2,58%), 
combustibil (2,42%), si alte servicii (0,9%) fata de ianuarie 2017. 

Comparat cu decembrie 2017, preturile au crescut cu 0,78%, bunurile alimentare crescand 
cu 0,64%, bunurile nealimentare cu 1,08% si serviciile cu 0,32%. 

Pentru 2018, Comisia Nationala de Prognoza a micsorat estimarile privind cresterea 
economica, de la 5,5% la 4,5%, si pentru 2019, previziunile fiind in cadere, de la 5,7% la 5,5%. 
Pe de alta parte,  previziunile privind PIB-ul au ramas aceleasi pentru perioada 2020-2022, 
5,7% pentru 2020 si 5% pentru 2021 si 2022. 

Aceleasi estimari, privind cresterea economica romaneasca in 2018, au fost coborate de 
catre Comisia Europeana, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce previziunile pentru 2019 au 
inregistrat o crestere de la 3,8% la 3,9%.  

Previziunile privind rata de schimb valutar RON/EURO au ramas la 4,65 RON/EURO in acest 

an, si va cunoaste o scadere la 4,62 RON/EURO in anul urmator, 4,60 RON/EURO in 2020, 

4,58 RON/EURO in 2021 si 4,56 RON/EURO in 2022. 

Referitor la inflatie, Comisia Europeana a marit estimarea pentru 2018 la 4,3% de la 4,2% 

pentru estimarile din primavara, in timp ce indicele preturilor de consum se asteapta sa 

scada la 3,5% in 2019 si 3,3% in 2020. 

Tabelul 1: Previziuni economice pentru Romania 2018-2020 

Prezentare Generala Actual T4 T1 T2 T3 2020 



 

 

 

Prezentare Generala Actual T4 T1 T2 T3 2020 

Rata de Crestere a PIB-

ului (%) 

1.90 0.7 0.9 0.6 1.3 0.6 

Rata Anuala de Crestere a 

PIB-ului (%) 

4.30 4.5 4.2 3.8 3.4 3.2 

Rata Somajului (%) 4.00 4 4.2 4.5 4.8 5.4 

Rata Inflatiei (%) 3.40 3.5 3.2 3.5 3.3 2.5 

Rata Dobanzii (%) 2.50 2.5 2.75 2.75 3 3 

 

BNR a crescut estimarile privind inflatia la sfarsitul anului 2018 la 3,5%, aratand o crestere a 

inflatiei cu 3,2% in 2018 fata de estimarile precedente, iar pentru sfarsitul anului 2019 BNR 

estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%. 

4. Antreprenoriatul feminin din punct de vedere cantitativ 

4.1. Statistici despre intreprinderile romanesti 

 

Romania sta bine din punctul de vedere al cresterii economice, insa dand la o parte 
statisticile, a face afaceri in Romania este o experienta plina de provocari din cauza 
modificarilor legislative si instabilitatii fiscale, birocratiei, coruptiei si finantarilor greu de 
accesat.  

Potrivit datelor ONRC, aproximativ 117.000 de companii din Romania si-au inchis usile, si-au 
suspendat activitatea sau au declarat insolventa sau faliment in primele 10 luni din 2018, cu 
5.600 mai mare fata de aceeasi perioada din 2017. 



 

 

 

Astfel, din 116.952 companii aflate in situatii dificile, in perioada ianuarie – octombrie 2018, 
7.026 companii au declarat insolventa, 15.014 si-au suspendat activitatea, 65.631 au fost 
radiate si 29.278 au fost dizolvate, potrivit datelor ONRC. 

Cu toate acestea, au existat destui romani dornici sa intre in lumea afacerilor. Datele ONRC 
au aratat ca in primele 8 luni din 2018 au fost inregistrate 92.030 entitati juridice (S.A., S.R.L., 
etc), insa cu 10,59% mai putine fata de aceeasi perioada din 2017, cand numarul de 
inregistrari a fost 102.936. 

Din 904.336 companii din Romania, 837.976 barbati erau actionari sau asociati, 
reprezentand 62.77% din numarul total de actionari sau asociati, in timp ce femeile 
reprezintau 37.23% din total, respectiv 496.970 de femei. 

Prin urmare, in Romania exista un ecosistem al antreprenoriatului feminin ne-exploatat, care 
poate reprezenta un motor pentru lansare economica, cu un urias potential de crestere si de 
dezvoltare. 

Deoarece in Romania nu exista statistici detaliate despre entitatile juridice, acest studiu a 
folosit date statistice din „Carta Alba”, o publicatie a Consiliului National al Intreprinderi 
Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), care a fost realizata printr-un sondaj de 
opinie cu 559 de companii participante. 

Studiul CNIPMMR arata, pe baza datelor obtinute, o imagine a antreprenorului roman: 
matur, cu instruire tehnica si economica, barbat, casatorit, absolvent de studii superioare, cu 
cu experienta antreprenoriala de 13,94 de ani, actionar unic, care dedica mai mult de 8 ore 
pe zi afacerii si care nu implica membri ai familiei in activitatile companiei. 

Tabelul 2: Performanta dinamica in perioada 2016-2017 conform formelor juridice ale IMM-urilor 

Nr. 

Performantele IMM-
urilor in 2017 fata de 

2016 SRL  
 

IMM-urile dupa forma de organizare juridica 
 

SA SRL 

Alte forme de 
organizare 

juridica 
 

1. Mult mai bune 5,13% 3,00% 0,00% 

2. Mai bune 51,28% 36,48% 22,73% 

3. La fel 20,51% 36,27% 43,18% 



 

 

 

4. Putin mai slabe 20,51% 19,74% 31,82% 

5. Mult mai slabe 2,56% 4,51% 2,27% 

 

Sondajul efectuat de CNIPMMR arata ca SA-urile sunt cele mai performante forme juridice 
(peste 55% din respondenti), SRL-urile sunt pe locul al 2-lea (39% din respondenti), iar alte 
forme juridice sunt considerate cele mai slab performante (33% din respondenti). 

Pe de alta parte, acelasi studiu arata ca mediul de afaceri romanesc este perceput net 
favorabil in 2019, fata de 2018, inregistrand o incredere ridicata in majoritatea tarii. 

Tabelul 3: Diferentierea perceptiilor intreprinzatorilor referitoare la evolutia in anul 2018 a mediului economic in functie de 
regiunile de dezvoltare 

Nr. 

Starea 
mediului 
economic 
aferenta 

intregului an 
2018 

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare 

Nord-

Est 
Sud-Est Sud 

Sud-

Vest 

Nord-

Vest 
Centru 

Bucuresti-

Ilfov 

1. 
Favorabila 

afacerilor 
26,32% 44,83% 17,91% 58,76% 21,18% 18,87% 33,05% 

2. Neutra 28,95% 34,48% 41,04% 26,80% 48,24% 54,72% 43,22% 

3. 
Stanjenitoare 

afacerilor 
44,74% 20,69% 41,04% 14,43% 30,59% 26,42% 23,73% 

 

Tabelul 4: Diferentierea perceptiilor intreprinzatorilor referitoare la evolutia in anul 2019 a mediului economic in functie de 
regiunile de dezvoltare 

Nr. 

Starea 
mediului 
economic 
aferenta 

intregului an 
2019 

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare 

Nord-

Est 
Sud-Est Sud 

Sud-

Vest 

Nord-

Vest 
Centru 

Bucuresti-

Ilfov 



 

 

 

1. 
Favorabila 

afacerilor 
31,58% 31,03% 34,33% 59,79% 24,71% 11,32% 35,59% 

2. Neutra 39,47% 51,72% 38,06% 24,74% 51,76% 54,72% 42,37% 

3. 
Stanjenitoare 

afacerilor 
28,95% 17,24% 27,61% 15,46% 23,53% 33,96% 22,03% 

 

Antreprenorii intervievati au semnalat ca birocratia, lipsa de personal (si mentinerea 
acestuia), fiscalitatea excesiva, competitia neloiala si inflatia (40-47% din respondenti) sunt 
vazute ca obstacole mai mari decat coruptia, cererea, infrastructura, finantarea, competitia 
externa, etc. 

Figura 9: Dificultatile intampinate de IMM-uri in desfasurarea activitatii in 2018 

 

 

 Tabel 5: Evolutia numarului de salariati in 2017 fata de 2016 

Nr. Categoria de firme 

Evolutia numarului de salariati 

Crestere 

accentuata 

Crestere 

usoara 
Aproximativ la fel 

Scadere 

usoara 

Scadere 

semnificativa 

0.00% 
5.00% 

10.00% 
15.00% 
20.00% 
25.00% 
30.00% 
35.00% 
40.00% 
45.00% 
50.00% 



 

 

 

1. Varsta 

Firme de 0 – 5 ani 4,65% 18,60% 63,95% 9,30% 3,49% 

Firme de 5 – 10 ani 0,96% 17,31% 72,12% 5,77% 3,85% 

Firme de 10 – 15 ani 3,60% 11,71% 69,37% 9,01% 6,31% 

Firme de 15 ani si 

peste 
0,56% 19,21% 62,71% 14,12% 3,39% 

2. Regiune 

Nord Est 5,71% 17,14% 48,57% 25,71% 2,86% 

Sud Est 0,00% 21,43% 50,00% 25,00% 3,57% 

Sud 1,56% 6,25% 86,72% 5,47% 0,00% 

Sud Vest 2,13% 10,64% 65,96% 10,64% 10,64% 

Nord Vest 2,53% 22,78% 63,29% 11,39% 0,00% 

Centru 4,00% 36,00% 54,00% 4,00% 2,00% 

Bucuresti-Ilfov 0,90% 18,02% 61,26% 9,01% 10,81% 

3. Marime 

Micro Intreprinderi 1,47% 15,00% 70,88% 7,94% 4,71% 

Intreprinderi Mici 3,53% 14,12% 65,88% 15,29% 1,18% 

Intreprinderi Mijlocii 3,77% 33,96% 39,62% 16,98% 5,66% 

4. 
Forma de 

organizare 
juridica 

SA 3,33% 20,00% 43,33% 26,67% 6,67% 

SRL 2,22% 18,47% 66,26% 8,87% 4,19% 

Alte forme juridice 0,00% 0,00% 85,71% 11,90% 2,38% 

5. 
Ramura de 
activitate 

Industrie 2,40% 22,16% 59,88% 13,17% 2,40% 

Constructie 6,25% 25,00% 50,00% 18,75% 0,00% 

Comert 0,70% 11,19% 75,52% 4,90% 7,69% 

Transport 0,00% 20,00% 60,00% 13,33% 6,67% 

Servicii 2,92% 15,33% 67,88% 10,95% 2,92% 

 

  



 

 

 

Sectorul romanesc al IMM-urilor este furnizorul principal de locuri noi de munca in economia 
nationala, potrivit studiului CNIPMMR, producand o crestere neta (locuri de munca deschise 
– locuri de munca inchise) cu 0.62 de locuri de munca / IMM. Respondentii intervievati au 
declarat ca in perioada 2017-2018 au angajat intre 1 si peste 20 de angajati. (1-5 angajari 
89%, 5-10 angajari 5.57%, 11-20 angajari 2.3%, peste 20 de angajari 2.3%)  

Figura 10: Situatia numarului de persoane nou angajate in IMM-uri in 2017 fata de 2016 

 

Este de mentionat ca IMM-urile mai mici de 5 ani vechime angajeaza mai mult decat restul 
companiilor. 

Referitor la salariul mediu in IMM-uri, in 2017 fata de 2016, s-a observat ca aproape 50% din 
companii nu au marit salariul angajatilor si doar 16,19% au crescut salariile cu 5-10%. 

Tabelul 6: Corelatia dintre varsta firmelor si evolutia salariului mediu in 2017 

Nr. Evolutia salariului mediu 

Varsta IMM 

Varsta IMM-urilor 

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste 15 ani 

1. A crescut cu peste 15% 11,83% 21,43% 20,17% 12,94% 

2. A crescut cu 10-15% 10,75% 12,50% 11,76% 16,42% 

3. A crescut cu 5-10% 18,28% 10,71% 15,13% 18,91% 

4. A crescut cu 0-5% 7,53% 12,50% 12,61% 10,95% 

5. A ramas lafel 46,24% 39,29% 30,25% 27,36% 

6. A scazut cu 0-5% 2,15% 0,89% 2,52% 4,98% 

7. A scazut cu 5-10% 2,15% 0,89% 2,52% 3,98% 

89.83% 

5.57% 

2.30% 2.30% 

Mai putin de 5 persoane 

5-10 persoane 

11-20 persoane 

Peste 20 de persoane 



 

 

 

8. A scazut cu 10-15% 1,08% 0,89% 1,68% 1,49% 

9. A scazut cu peste 15% 0,00% 0,89% 3,36% 2,99% 

 

Tabelul 7: Top-ul celor 5 arii de activitate in 2017, bazat pe cifra de afaceri, nr. de angajati si profit 

Criteriu Pozitie Aria de activitate Cantitate 

Cifra de 
afaceri 

1. 
Vanzari retail in magazine nespecializate cu vanzari predominante de 

mancare, bauturi si tutun 
15,1 miliarde euro 

2. Vanzare engros de mancare, alcool si tutun 9,9 miliarde euro 

3. Vanzari retail de combustibil auto in magazine specializate 9,8 miliarde euro 

4. Transport rutier de bunuri 9,5 miliarde euro 

5. Munca in constructii pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale 7 miliarde euro 

Profit 

1. Activitati de consultanta in management si afaceri 981,8 milioane euro 

2. Munca in constructii pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale 860 milioane euro 

3. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare personale sau inchiriate 783,3 milioane euro 

4. Productie de curent electric 710,1 milioane euro 

5. 
Cultivarea de cereale (cu exceptia cerealelor), plante leguminoase si 

oleaginoase 
657,3 milioane euro 

Angajati 

1. 
Vanzari retail in magazine nespecializate cu vanzari predominante de 

mancare, bauturi si tutun 
187.605 angajati 

2. Munca in constructii pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale 156.181 angajati 

3. Transport rutier de bunuri 144.742 angajati 

4. Activitati de paza si protectie 106.621 angajati 

5. Manufactura altor obiecte de vestimentare (cu exceptia lejeriei intime) 94.853 angajati 

 

  



 

 

 

4.2 Sondajul fortei de munca dupa populatia activa 

In 2017, categoriile principale ale populatiei, in functie de activitatea economica, au fost: 

Figura 11: Populatie activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populatia cu varsta de 15 ani si peste 

Total...................16.600 mii 

Femei ..............................51.7% 

Mediu Urban..................................54.2% 

15-24 ani..........................12.9% 

Populatia cu loc de munca 

Total...............8.671 mii 

Femei.........................43.6% 

Mediu Urban..........................55.0% 

15-24 ani.....................6.0% 

Populatia cu loc de munca full-time 

Total……7.989 mii 

Femei………………43.4% 

Mediu Urban…………………58.7% 

15-24 ani….……...5.5% 

Angajati 

Total 6.356 mii 

Femei…………44.6% 

Mediu Urban…………….68.7% 

15-24 ani………4.8% 

Angajatori si liber profesionisti 

Total………1.169 mii 

Femei………….…..27.0% 

Mediu Urban……….………..24.6% 

Muncitori familial neplatiti 

Total……………464 mii 

Femei………………….67.6% 

Mediu Urban…………………….24.6% 

Populatia cu loc de munca part-time 
Total………682 mii 

Femei………………45.9% 
Mediu Urban……………..….12.2% 

15-24 ani………..12.2% 

Someri 
Total……………449 mii 

Femei…….…..………35.4% 
Mediu Urban………...………50.1% 

15-24 ani……..……26.1% 

Somaj sub 1 an 
Total………263 ani 

Femei………….…..45.9% 
Mediu Urban…………….……12.2% 

15-24 ani….….….12.2% 

Somaj pe termen lung (1 an si peste) 
Total………186 mii 

Femei……….…….32.0% 
Mediu Urban…………….….50.2% 

15-24 ani…….….23.9% 

Populatia inactiva de 15 ani si peste 
Total……7.480 mii 

Femei………..…..62.1% 
Mediu Urban…………………53.5% 

15-24 ani……..…20.0% 

Pensionari si alti beneficiari de ajutor si indemnizatii 
sociale 

Total……4.423 mii 
Femei……………..58.5% 

Mediu Urban…………………56.5% 
15-24 years..........(0.0)% 

Studenti 
Total………1.319 mii 

Femei………..………49.3% 
Mediu Urban…………..…...….56.3% 

15-24 ani……..…….97.0% 

Persoane casnice 
Total…………1.313 mii 

Femei………….……….99.8% 
Mediu Urban…….………………. 43.8% 

15-24 ani……….……..9.2% 



 

 

 

 

Conform datelor INS, in 2017, populatia activa a fost de 9,12 milioane de persoane, dintre 

care 8,67 milioane reprezentand forta de munca ocupata, iar 449 de mii erau someri. Rata 

ocuparii populatiei cu varsta legala de munca (15-64 de ani) a fost de 63,9%. Acest indice a 

avut valori mai mari pentru barbati (71.8% fata de 55.8% pentru femei), iar valori similare au 

fost inregistrate in mediul urban (64,8% ) si in mediul rural (62,7%). S-a inregistrat o ocupare 

de 24,5% din populatia tanara (15-24 ani) si de 44,5% din populatia varstnica (55-64 ani). 

Cea mai mare rata de ocupare a persoanelor varstnice a fost observata in randul 

absolventilor de invatamant superior (87,9%). Indicele de ocupare a scazut o data cu nivelul 

de educatie. Prin urmare, s-a inregistrat o ocupare de 67,5% in randul absolventilor de 

invatamant liceal si doar 42,5% in randul celor cu nivel scazut de educatie. 

Rata de ocupare a grupei de varsta 20-64 de ani a fost de 68,8%, la o distanta de 1,2% fata 

de obiectivul national stabilit in contextul Strategiei Europene 2020. Valori mai mari au fost 

inregistrate in randul barbatilor (77,3% fata de 60,2%, inregistrata in randul femeilor), 

precum si pentru populatia urbana (69,2% fata de 68,4% pentru populatia rurala). Rata de 

somaj a fost de 4,9%. 

Figura 12: Distributia populatiei de 15 ani si peste dupa participarea la activitatea economica, pe sexe si grupe de varsta, in 
anul 2017 

In 2017, datele statistice au aratat ca majoritatea persoanelor din grupa de varsta 25-64 ani au avut 

un nivel mediu de educatie (60%), 22% din populatie au avut un nivel scazut de educatie, iar 

populatia cu nivel superior de educatie a fost de doar 17,6%. 



 

 

 

In acelasi timp, in Romania s-a inregistrat un numar mai mare de femei cu educatie 

superioara fata de barbati, pe cand in zonele rurale sunt de doua ori mai multe femei cu 

educatie scazuta fata de barbati. 

Tabelul 8: Structura persoanelor in varsta de 25-64 de ani dupa nivelul de educatie, pe sexe si medii, in anul 2017 

 Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTALUL PERSOANELOR IN VARSTA DE 25-64 

ANI 

(mii de persoane) 

10961 5514 5447 6305 4656 

Nivelul scolii absolvite - % din total - 

Superior (universitar de scurta si lunga durata, inclusiv 

masterat, doctorat, postdoctorat si studii 

postuniversitare) 
17,6 16,4 18,7 26,7 5,3 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal inclusiv treapta I si 

profesional, complementar sau de ucenici) 
60,4 63,3 57,4 62,0 58,1 

Scazut (gimnazial, primar sau fara scoala) 22,0 20,3 23,9 11,3 36,6 

Pe de alta parte, in 2017, din grupa 15-34 ani procentul persoanelor somere sau care nu 

urmau o forma de educatie a fost de 18,7%, in randul femeilor fiind inregistrat un procent de 

11,9% fata de cel al barbatilor. 

Figura 13: Populatia cu loc de munca in functie de nivelul de educatie, in 2017 
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Tabelul 9: Rata tinerilor neocupati care nu urmeaza nici o forma de educatie sau de instruire, in anul 2017 

 Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL PERSOANE IN VARSTA DE 15-34 ANI 

(mii de persoane) 
18,7 12,9 24,8 15,6 22,2 

15-24 ani 15,2 12,1 18,4 12,0 18,0 

15-19 ani 9,4 7,9 11,0 6,2 12,1 

20-24 ani 24,4 21,0 16,3 25,9 17,4 

25-29 ani 22,2 15,2 29,7 18,9 26,9 

30-34 ani 20,9 11,9 30,6 17,1 26,7 

 

Referitor la distributia populatiei in functie de statutul profesional, s-a observat faptul ca 

majoritatea populatiei (73,7%) are loc de munca. Din acest procent femeile reprezinta 

majoritatea lucratorilor neplatiti (67,7%), 44,6% din angajati, 28,6% din liberi profesionisti, 

iar in randul angajatorilor numarul de femei este de 2,9 ori mai mic fata de cel al barbatilor. 

Table 10: Distributia populatiei ocupate pe sexe si medii, dupa statutul profesional, in anul 2017 

 Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL POPULATIE 

OCUPATA (mii 

persoane) 
8671 4894 3777 4769 3902 

din care: - % din total- 

Salariat 73,7 72,3 75,5 92,0 51,4 

Patron 1,0 1,4 0,6 1,3 0,7 

Lucrator pe cont 17,1 21,6 11,2 5,7 31,0 



 

 

 

propriu 

Lucrator familial 

neremunerat 
8,2 4,7 12,7 1,0 17,0 

 

In 2017, femeile au reprezentant majoritatea angajatilor din administratia publica, sectorul 

serviciilor, specialisti in diverse domenii de activitate, precum si tehnicieni si alti specialisti in 

domeniul tehnic. (intre 54% si 64%) 

In corpul executiv si legislativ, in functii inalte de conducere din administratia publica, 

conducere publica, inalti functionari publici, numarul barbatilor a fost de 2,3 ori mai mare 

decat numarul de femei. 

Tabelul 11: Distributia populatiei ocupate, pe sexe, medii si grupe de ocupatii, in anul 2017 

 Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL POPULATIE OCUPATA 

(mii de persoane) 
8671 4894 3777 4769 3902 

 - % din total- 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti 

conducatori ai administratiei publice, conducatori si 

functionari superiori 
1,9 2,3 1,3 2,5 1,1 

Specialisti in diverse domenii de activitate 15,4 11,6 20,3 24,1 4,8 

Tehnicieni si alti specialisti in domeniul tehnic 6,0 4,9 7,5 8,8 2,5 

Functionari administrativi 4,5 2,9 6,5 6,5 2,1 

Lucratori in domeniul serviciilor 14,8 10,0 21,0 18,5 10,3 

Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit 19,2 18,5 20,1 2,7 39,3 

Muncitori calificati si asimiliati 16,9 23,5 8,3 17,3 16,3 

Alte categorii de ocupatii 21,3 26,3 15,0 19,6 23,6 



 

 

 

 

In 2017, numarul de femei care aveau o activitate secundara a fost de doua ori mai mic fata 

de barbati, in schimb numarul de femei cu educatie superioara care aveau al doilea loc de 

munca a fost de doua ori mai mare decat numarul de barbati cu educatie superioara si cu o 

activitate secundara. 

Tabelul 12: Distributia persoanelor care au o activitate secundara, pe sexe, medii, grupe de varsta si nivelul de educatie, in 

anul 2017 

 Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL PERSOANE CARE AU O ACTIVITATE 

SECUNDARA (mii de persoane) 
130 82 48 18 112 

 - % din total- 

Grupe de varsta      

15-24 ani 4,8 4,9 4,7 2,8 5,2 

25-34 ani 17,4 17,6 17,1 11,3 18,4 

35-44 ani 33,6 30,5 38,9 37,2 33,0 

45-54 ani 32,1 34,1 28,6 31,3 32,2 

55 ani 12,1 12,9 10,7 17,4 11,2 

 

Nivelul de educatie - % din total- 

Superior (universitar de scurta si lunga durata, 

inclusiv masterat, doctorat, postdoctorat si studii 

postuniversitare) 
9,5 6,5 14,6 12,6 8,9 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal inclusiv 

treapta I si profesional, complementar sau de 

ucenici) 
75,6 78,7 70,4 84,2 74,3 



 

 

 

Scazut (gimnazial, primar sau fara scoala) 14,9 14,8 15,0 3,2 16,8 

 

In 2017, au fost inregistrati 449 mii de someri, mai putin cu 81 de mii fata de 2016, din care 

64,6% erau barbati. 

Figura 14: Numarul de someri, dupa gen, mediu de trai si grupe de varsta, in 2017 

 

Rata somajului inregistrata in 2017 a fost de 4,9%, femeile inregistrand o rata de 1,6%, mai 

mica decat cea a barbatilor de 4,0%. 

Figura 15: Rata somajului, pe grupe de varsta, gen si mediu de trai, in 2017 
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Referitor la distributia populatiei somere in functie de nivelul de educatie, datele statistice 

arata ca cei mai afectati sunt absolventii cu nivel scazut si mediu de educatie (6,8%, respectiv 

5,1%), pe cand absolventii cu nivel superior de educatie au reprezentat 2,4% din populatia 

somera. 

Tabelul 13: Rata somajului dupa nivelul de educatie, pe sexe si medii, in anul 2017 

 Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL 4,9 5,6 4,0 4,5 5,4 

Superior (universitar de scurta si lunga durata, 

inclusiv masterat, doctorat, postdoctorat si studii 

postuniversitare) 
2,4 2,8 2,1 2,3 3,3 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal inclusiv 

treapta I si profesional, complementar sau de 

ucenici) 
5,1 5,5 4,6 4,6 5,9 

Scazut (gimnazial, primar sau fara scoala) 6,8 8,1 4,8 13,3 5,1 

 

In 2017, din populatia somera 58,6% era in somaj pentru mai putin de 12 luni (0-5 luni 

40,4%, 6-11 luni 18.2%), 21,5% era in somaj timp de 12-23 luni, iar 19,9% era in somaj pentru 

24 de luni si peste. 
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Figura 16: Distributia persoanelor somere in functie de durata somajului, in 2017 

 

 

Tabelul 14: Somajul de termen lung, in 2017 

 Total Barbati Femei Urban Rural 

Somaj de termen lung 

TOTAL 2,0 2,4 1,5 1,9 2,2 

din care: 

15-24 ani 11,1 11,1 11,1 11,3 11,0 

25 ani si peste 1,7 2,1 1,1 1,7 1,7 

Rata somajului de termen lung 

TOTAL 41,4 43,6 37,5 41,5 41,4 

din care: 

15-24 ani 60,4 61,1 59,5 54,2 64,3 

25 ani si peste 42,6 45,1 37,6 44,3 40,7 

 

In 2017, conform datelor INS, 10.539 de mii de persoane reprezentau populatia rezidenta 

inactiva, femeile reprezentand 62,05% din total, din care 1.309 mii de femei (28,2%) fiind 

casnice, preponderent, in mediul rural. 
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4.3 Rezultatele sondajului 

Scopul sondajului a fost de a identifica barierele principale, nevoile si oportunitatile de 

suport pentru tinerele antreprenoare. Sondajul a fost efectuat in perioada septembrie – 

octombrie 2018, dedicat tinerelor femei antreprenoare de 15-34 ani, care au propria afacere 

sau care doresc sa isi inceapa propria afacere. 

Un studiu a fost efectuat pe baza rezultatelor sondajului efectuat, iar folosind rezultatele 

sondajului au putut fi identificate barierele si nevoile principale ale tinerelor femei 

antreprenoare (TFA), precum si oportunitatile de suport ale acestora. 

Barierele principale ale TFA 

Din cauza lipsei educatiei financiare din invatamant, majoritatea tinerelor femei nu au 

cunostintele necesare pentru intocmirea unui buget sau despre fondurile necesare inceperii 

unei afaceri. Astfel, lipsa economiilor reprezinta o problema majora cu care se confrunta 

TFA. 

In acest moment, autoritatile romane nu sunt inca pregatite pentru a face fata cerintelor 

pietei de servicii de informare si de consiliere privind accesarea programelor de finantare 

nationale si EU, iar sursele alternative de finantare (credite bancare, etc) sunt in mare parte 

inaccesibile TFA. 

Tabel 15: Bariere - Finante 

Finante 
Deloc 

important 

Importanta 

scazuta 
Neutru Important 

Extrem de 

important 
Nu stiu 

Lipsa economiilor 3.79% 2.27% 13.64% 39.39% 36.36% 4.55% 

Dificultatea accesarii 

programelor de 

finantare 

3.03% 0.76% 14.39% 40.91% 30.30% 10.61% 

Costul inregistrarii unei 

afaceri 
2.27% 4.55% 18.18% 48.48% 13.64% 12.88% 

Dobanzi mari 5.30% 1.52% 15.91% 39.39% 21.97% 15.91% 

 



 

 

 

Datorita accesului usor la informatie, spiritul antreprenorial cunoaste o crestere constanta in 

randul tinerelor femei, modelele de femei de afaceri, povesti de succes, etc fiind usor de 

gasit si activ distribuite pe internet. Insa, deoarece exista prea multe surse de informatii 

nesigure, si deoarece riscurile de a incepe o afacere sunt mari, majoritatea tinerelor femei 

(60-72%) simt lipsa educatiei antreprenoriale, motiv pentru care au nevoie de ajutor si de 

sisteme educationale pentru TFA. Majoritatea femeilor sub 35 de ani sunt sprijinite de catre 

familie si prieteni atunci cand vor sa inceapa o afacere, in timp ce situatia este diferita 

pentru femeile de peste 35 de ani.  

Tabelul 16: Bariere - Competente 

COMPETENTE 
Deloc 

important 

Importanta 

scazuta 
Neutru Important 

Extrem de 

important 
Nu stiu 

Lipsa abilitatilor antreprenoriale 

(financiar, marketing, planificare, 

tehnologie, etc.) 

4.55% 4.55% 16.67% 39.39% 26.52% 8.33% 

Lipsa informatiilor despre deschiderea 

unei noi afaceri (i.e. reguli si conditii) 
3.79% 3.79% 10.61% 40.91% 35.61% 5.30% 

Lipsa experentei in afaceri 3.03% 4.55% 15.91% 40.15% 31.06% 5.30% 

Lipsa timpului pentru instruire 4.55% 3.79% 22.73% 45.45% 18.18% 5.30% 

Lipsa mentoratului si consilierii 3.79% 1.52% 15.15% 51.52% 21.97% 6.06% 

Concepte traditionale despre rolul 

femeii in societate 
16.67% 4.55% 15.91% 31.06% 26.52% 5.30% 

Figura 17: Riscuri si alti factori externi 



 

 

 

 

Din cauza unei cereri ridicate si nesatisfacute de informatie si a cerintelor ridicate ale 

surselor alternative de finantare, 65% din tinerele femei vad mediul de afaceri ca fiind slab si 

neprimitor. 

In ultimii ani politicile publice au suferit multe schimbari, in acest sens sunt asteptate 

modificari si in viitor. Majoritatea tinerelor femei intampina dificultati in obtinerea 

informatiilor privind actele necesare, obligatiile legale si fiscale pentru diferitele forme de 

organizare juridica. Astfel, inregistrarea unei afaceri este perceputa ca un obstacol in crearea 

unui plan de actiune clar si eficient. 
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Tabelul 17: Bariere – Factori politici si macroeconomici 

 

Nevoile principale ale TFA 

In randul participantelor la sondaj s-a inregistrat constientizare si interes fata de diferitele 

forme de training. Dintre acestea, o treime au apreciat importanta mentoratului si coaching-

ului, iar aproape doua treimi au considerat consultanta cu un expert calificat la fel de 

importanta ca si instruirea calificata. 

TFA au aratat interes in toate ariile de administrare a unei afaceri, inclusiv legislatie, IT, 

comunicare, vanzari, etc, managementul si bugetarea reprezentand prioritati pentru 41-44% 

dintre acestea. 

Foarte putine respodente au aratat interes sau constietizare fata de export si doar 3% din 

respondente s-au considerat suficient de calificate incat sa nu necesite training suplimentar. 
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Figure 18: Necesarul de instruire 

 

Studiul arata ca exista un numar crescator de TFA dar si potentiale antreprenoare. 

Acest numar poate fi puternic imbunatatit prin dezvoltarea unui sistem educational si a unui 

sistem informational unic pentru TFA, prin dezvoltarea si diseminarea modelelor de succes 

pentru sistemele de suport feminin. De indata ce aceste sisteme vor fi functionale, sprijinul 

pentru TFA precum si opinia publicului despre antreprenoriatul feminin vor cunoaste 

imbunatatiri. 
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5. Caracteristicile TFA 

5.1 Caracteristici generale 

PIMM, impreuna cu UOC, au intervievat stakeholderi relevanti pentru a putea intelege mai 

bine antreprenoriatul feminin din Romania. Au fost contactati peste 30 de reprezentanti din 

diferite institutii si organizatii de suport, din care 16 au fost selectati ca stakeholderi. Din 16 

stakeholderi, 8 au fost intervievati si folositi in elaborarea acestui studiu. 

1. Elite Business Women este prima organizatie din Romania dedicata antreprenoarelor 

cu scopul de a crea o comunitate de afaceri, un spatiu care sa faciliteze schimbul de 

experienta si dezvoltarea afacerilor, prin crearea unei retele bazata pe performanta si 

profitabilitate. 

2. Patronatul National al Femeilor de Afaceri din Intreprinderi Mici si Mijlocii este o 

asociatie patronala creata in baza Legii 356/2001, membra a Consiliului National al 

Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii – organizatie nationala reprezentativa a 

angajatorilor, membra a Consiliului Economic si Social al Romaniei. 

3. Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania este singura organizatie patronala 

care reprezinta interesele tinerilor antreprenori, cu varste intre 18 si 40 de ani atat la 

nivel national, cat si la nivel international. 

4. Asociatia de Studii Juridice a Studentilor Constanteni este un ONG fondat la initiativa 

unui grup de 5 studenti ai Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul 

Universitatii Ovidius Constanta. 

5. Agentia Judeteana de Ocupare a Fortelor de Munca Calarasi functioneaza de la 1 

Ianuarie 1999, cu scopul instruirii profesionale a fortei de munca si de a asigura 

protectie sociala somerilor. 

6. Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta este un organ specializat al Inspectiei 

Muncii cu scopul principal de a asigura ca angajatorii isi respecta obligatiile legale in 

domeniul conditiilor de munca, protectiei vietii, integritatii trupului si sanatatii 

angajatilor sau altor participanti in procesul de munca, precum si respectarea altor 

aspecte de aplicare ale legislatiei privind sanatatea si siguranta in mediul de munca, 

controland aplicarea legala a regulilor specifice si generale privind contractele 

individuale de munca. 



 

 

 

7. Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderile Mici 

si Mijlocii este o institutie publica cu personalitate juridica, finantata de bugetul 

statului, subordonata Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 

8. Inspectoratul Scolar Judetean Constanta aplica politicile si strategiile Ministerului 

Educatiei Nationale la nivel judetean, controland aplicarea legislatiei, monitorizand 

calitatea educatiei si a activitatilor de invatamant, coordonand organizarea 

examenelor nationale, implementand programele initiate de Ministerul Educatiei 

Nationale in judet. 

5.2 Caracteristicile percepute ale TFA din Romania 

Institutul National de Statistica ofera statistici publicului colectand date despre toate 

afacerile, luand in calcul numarul IMM-urilor la nivel local, regional si national, separarea de 

gen a actionarilor si domeniul de activitate. Cercetarea, facuta de INS pe IMM-uri este 

insuficienta, iar in unele cazuri inexistenta. 

Camera de Comert ofera informatii generale privind IMM-urile, insa informatiile referitoare 

la firmele nou infiintate sunt putine. 

Exista organizatii si companii private care ofera statistici, cu date colectate si procesate 

intern, la un cost considerabil. In unele cazuri poate exista chiar si un studiu, insa in 

majoritatea cazurilor este doar o baza de date relativ actualizata cu informatii privind 

intreprinderile nationale, insa chiar si aceste companii si organizatii nu pot acoperi toate 

domeniile de activitate. 

La acest moment datele disponibile nu reflecta activitatea curenta, deoarece datele 

colectate nu iau in considerare nevoile, dorintele si abilitatile TFA si a potentialelor TFA. 

5.3 Rezultatele interviurilor cu TFA 

 

Principalele lacune observate la nivel national si regional sunt urmatoarele: 

- lipsa programelor nationale si regionale dedicate antreprenoarelor existente si 

potentiale 

- lipsa fondurilor personale necesare inceperii unei afaceri de catre TFA 

- lipsa programelor de finantare alternative si accesibile pe piata 



 

 

 

- lipsa incubatoarelor functionale de afaceri 

- lipsa birourilor sau ghiseelor publice de consultanta pentru provocarile intampinate 

de antreprenoare 

- lipsa sistemelor de educatie antreprenoriala accesibile TFA curente si potentiale 

- insuficiente servicii dedicate antreprenorilor la nivel national si regional 

- informatiile necesare antreprenorilor, desi usor de gasit in mediul online, sunt 

neactualizate in majoritatea cazurilor 

- politicile fiscale nationale sunt modificate des in fiecare an producand 

antreprenorilor un nivel ridicat de nesiguranta si incertitudine privind obligatiile 

legale si fiscale 

- lipsa increderii TFA este produsa de informatii precare legate de infiintare si 

administrarea unei afaceri 

- putine, sau dupa caz lipsa, exemplelor pozitive de femei de afaceri de succes in orice 

domeniu de activitate 

- lipsa sistemelor de suport accesibile pentru ingrijirea copiilor si a batranilor  

- lipsa promovarii modelelor de informare privind inovatiile tehnologice si 

aplicabilitatea acestora 

Din punct de vedere individual, majoritatea femeilor, in mod special antreprenoarele, se 

confrunta cu lipsa suportului, chiar descurajare, din partea familiei si prietenilor atunci cand 

isi exprima dorinta de a incepe o afacere, fapt ce duce la o lipsa acuta de incredere de sine, 

chiar daca contributia acestora la venitul casei este de peste 50% (venit, activitati casnice, 

ingrijirea familiei, etc). Astfel de exemple sunt mai des intalnite in mediul rural, unde 

responsabilitatile femeii sunt mai mari fata de cele ale barbatilor privind gospodaria, ele 

avand acces extrem de scazut la facilitati si servicii de suport pentru femei fata de cele din 

mediul urban. 

Insuficienta sistemelor de suport de ingrijire a familiei de pe piata romaneasca a facut ca 

gradinitele si serviciile after-school sa fie modele de afaceri profitabile, populare si de succes 

in Romania. Prin urmare, in ultimii ani, numarul de facilitati de suport este intr-o crestere 

continua, imbunatatirea calitatii serviciilor fiind un trend inregistrat in randul acestora. De 

cele mai multe ori centrele noi deschise isi ating nivelul de capacitate maxima la scurt timp 

de la deschidere, cererea pentru astfel de servicii fiind in continuare foarte ridicata. Acest 



 

 

 

domeniu a oferit locuri de munca pentru femeile somere, precum si timpul necesar TFA 

pentru administrarea propriei afaceri. 

La nivel regional, exista exemple rare de modele educationale antreprenoriale destinate 

copiilor si adultilor, iar la nivel national modelele de educatie antreprenoriala practica 

trebuie implementate in scoli, licee si universitati. De asemenea, crearea parteneriatelor de 

tip public-privat pot oferi un sistem de suport pentru antreprenorii curenti si potentiali. 

Fata de exercitiul bugetar 2007-2013, numarul programelor de suport pentru femei 

finantate prin fonduri nationale si europene este vizibil mai mare. Aceste programe au fost 

pentru instruiri vocationale si profesionale, precum si educatie antreprenoriala, avand ca 

rezultat direct start-up-uri noi incepute/conduse de catre TFA. 

Chiar daca drepturile si oportunitatile femeilor sunt considerabil mai bune fata de ultimii 50 

de ani, trendul este mentinut catre egalitate de sanse si tratament dintre barbati si femei, 

insa din punct de vedere al politicilor publice si al legislatiei sistemul se misca foarte incet. 

Pasul lent al politicilor publice si al sistemului legislativ privind egalitatea de sanse poate 

duce la scaderea economiei nationale prin pierderea locurilor de munca si implicit scaderea 

nivelului de trai.   

Din pacate, pierderea timpului nu poate fi recuperat. Acest lucru s-a observat in timpul 

exercitiului bugetar 2007-2013 cand institutiile romane au fost luate prin suprindere si nu au 

reusit sa absoarba toate fondurile europene disponibile, fapt ce a condus la o pierdere a 

cresterii potentiale a economiei nationale si regionale. 

6 Biografiile facute TFA 

Selectia TFA a fost facuta de catre PIMM si UOC in functie de: experienta, capacitatea de a 

contribui la procesul de identificare a nevoilor, barierelor si sistemelor de sprijinire ale TFA. 

  



 

 

 

BIOGRAFIA 1 

ANCA MARIA VLADOI – TANARA FEMEIE ANTREPRENOR 

 

Numele si Prenumele TFA Anca Maria Vladoi 

Companie Domeniul Vladoi 

Persoana intevievata Anca Maria Vladoi 

Data si locul interviului 15.10.2018, Constanta 

 

Chiar daca are doar 29 de ani, mostenitoarea Domeniului Vladoi, Anca Maria Vladoi este o 

tanara antreprenoare cu vaste cunostinte in domeniul viticulturii si productiei de vin, o 

pasiune inspirata din copilarie de catre tatal ei. Imediat dupa absolvirea liceului, s-a decis sa 

se inscrie la Facultatea de Stiinte Naturale si Agricultura – Specializarea Horticultura. Chiar 

daca in liceu nu o incanta gandul sa faca aceasta meserie, pe parcursul facultatii a 

descoperit-o, iar acum ii place foarte mult ceea ce face si cu greu se mai dezlipeste de 

tancuri si baricuri. 

Absolventa de master in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice și Medicina Veterinara 

din București, Anca Maria Vladoi este si cel mai tanar enolog din zona Dobrogei.  

La varsta sa, a preluat fraiele vinificatiei cu succes, deoarece gamele de vin care ii poarta 

semnatura si numele sunt din ce in ce mai apreciate si premiate atat in tara, cat si 

strainatate.  

Anul acesta, la concursul de vinuri Balkans International Wine Competition (BIWC), 

desfasurat in luna mai la Sofia (Bulgaria) - Rose-ul 2017 Anca Maria Vladoi - a fost desemnat 

drept mare castigator al competitiei.  

Povestea domeniului vine de la bunicul Niculae Vladoi, viticultor pasionat, care in 1924 a 

infiintat pe meleagurile Siminocului prima plantatie de vie cu soiuri hibride si nobile, aduse 

din zona Dragasanilor. Desi mare parte din podgorie a fost confiscata in anii socialismului, 

pasiunea a mers mai departe, chiar daca s-a rezumat la mica vie din curtea casei.  



 

 

 

Dupa 1989, Ion Vladoi, tatal Ancai-Maria Vladoi a redobandit mostenirea bunicilor: o vie de 

aproape 19 ha, imbatranita si vlaguita, pe care, incepand cu 1995, o va vinifica in crama 

proprie. In 2005, familia Vladoi decide inlocuirea totala a butasilor existenti cu soiuri care au 

o capacitate mai mare de acumulare a zaharurilor si a aromelor, in detrimentul cantitatii.  

Proiectul de modernizare a cramei proprii a fost aprobat in 2009, prin fonduri europene. El a 

presupus implementarea unui sistem de irigare prin picurare, alimentat prin forarea unui 

put, precum si achizitia unui tractor viticol cu utilajele aferente. Finantarea obtinuta in urma 

aprobarii proiectelor de modernizare a dus la crearea unei plantatii tinere, cu soiuri 

superioare, valorificate prin vinificatoare din inox, fermentare controlata, presa pneumatica 

si alte utilaje necesare obtinerii unui vin de calitate.  

Astfel, a luat nastere o crama moderna la Siminoc, care valorifica doar strugurii produsi in 

plantatia proprie, ducand la obtinerea unui vin premium sub brandul “Domeniul Vladoi”. 

Anca Maria Vladoi considera ca orice sprijin din partea statului pentru dezvoltarea afacerilor 

este benefic, insa recunoaste ca fara sprijinul familiei, nu ar fi reusit sa razbeasca in aceasta 

lume. Potrivit afirmatiilor ei, tinerii nu primesc in scoala informatii despre antreprenoriat si 

din start atunci cand vor sa-si deschida o afacere pleaca la drum cu un "handicap". In plus, 

birocratia destul de stufoasa in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene ii 

descurajeaza pe multi tineri.  

In concluzie crearea unor surse complete si usoare de informare privind antreprenoriatul, 

precum si a unei structuri de educatie antreprenoriala ar ajuta enorm mediul de afaceri 

romanesc atat pe termen lung cat si pe termen lung. 

  



 

 

 

Biografia 2 

MAGDA BEI - TANARA FEMEIE ANTREPRENOR 

 

Numele si Prenumele TFA Magda Bei 

Companie Graphtec Design 

Persoana intevievata Magda Bei 

Data si locul interviului 22.10.2018, Constanta 

 

Magda Bei, fondatoare si directoare a companiei Graphtec Design, cu activitati precum 

productia de mobila comerciala si standuri de expozitie inca din studentie sa porneasca pe 

drumul antreprenoriatului. Desi avea un copil de doar 4 ani la acel moment, de indata ce a 

terminat Facultatea de Stiinte Economice, a imprumutat 5000 USD de la un prieten si a 

devenit antreprenoare. Ideea de a incepe propria afacere a venit de la un prieten, care s-a 

oferit sa ii explice ce inseamna sa ai propria afacere si cum sa o conduci. 

Dupa 5 ani si 4 incercari nereusite, si-a gasit drumul profesional deschizand Graphtec Design. 

A inceput, „fara plan de afaceri sau obiectiv financiar bine definit”, cu doar 2 angajati, intr-o 

casa detinuta de parintii ei, care a fost sediul companiei pentru 5 ani.  

Astazi ea conduce o echipa de 120 de oameni si o companie cu o cifra de afaceri de peste 10 

milioane de RON, cu mai mult de 35.000 de proiecte personalizate finalizate. Crezul Magdei 

Bei este „afacerile se fac cu oameni si cu dragoste de oameni” si este ghidata de acest crez 

atunci cand isi construieste echipa, cand desfasoara proiecte, cand comunica si cand isi face 

planuri. 

Ea considera ca debutul in afaceri a fost unul nefericit, fara cunostinte si experienta, motiv 

pentru care acum face voluntariat in programe educationale pentru tineret si pentru viitorii 

antreprenori, si promoveaza mereu antreprenoriatul feminin. In 2016, ea a initiat un 

program de ucenicie avand 49 de contracte in cadrul companiei. Ea are mare incredere in 

tineri si crede ca in ciuda lipsei de experienta, daca avem rabdare sa ii cunoastem, acestia 

pot juca un rol important in succesul echipei din care fac parte. 



 

 

 

In 2016 a fost implicata intr-un concurs alaturi de studentii Colegiului National de Arta 

„Regina Maria”, numit „Invata cum sa devi antreprenor cu o companie de practica”, cu doua 

echipe, ajutandu-le sa obtina valori si calitati antreprenoriale. La acest concurs au participat 

alte 63 de licee cu profil economic din tara, iar cele doua echipe formate din artisti, pe care i-

a sprijinit, au obtinut primul si al doilea loc din concurs. 

Ea este mentor in asociatii de start-up, prin programul Upgrader, oferind in mod voluntar 

cunostinta obtinuta prin experienta. In acelasi timp, este membru certificat „John Maxwell” 

unde a invatat cum sa aplice abilitatile de lider in mediul de afaceri. 

Ea crede ca este foarte important ca antreprenoarele sa se sprijine una pe cealalta si sa isi 

impartaseasca experientele. Recomandarea ei pentru orice femeie la inceput de drum este 

sa ceara ajutor ori de cate ori are nevoie fara sa-i fie rusine, sa fie ferma, precisa, pozitiva si 

sa aiba incredere in sine. 

 

Biografia3 

Cristina Chiriac - TANARA FEMEIE ANTREPRENOR 

 

Numele si Prenumele TFA Cristina Chiriac 

Companie Flori de ie 

Persoana intevievata Cristina Chiriac 

Data si locul interviului 21.09.2018, Constanta 

 

Cristina Chiriac este doctor in economie cu multa experienta in management, acumulata pe 

o perioada de 15 ani de activitate atat in sectorul public, cat si in sectorul privat. In prezent, 

ea este presedintele Asociatiei Nationale a Antreprenorilor din Romania, organizatie care 

promoveaza si sprijina antreprenoriatul la nivel national si international, precum si 

activitatile educationale de dezvoltare profesionala si personala. In acelasi timp, este 

ambasador al antreprenoriatului feminin, titlu acordat de catre Comisia Europeana in 2010. 



 

 

 

Pentru activitatea ei antreprenoriala a fost premiata cu titlul "Femeia Anului 2015 pentru 

Antreprenoriat Feminin". In 2014, Cristina Chiriac a renuntat la pozitia ei de director si a 

intrat in lumea afacerilor realizand brand-ul „Flori de Ie”, un proiect de responsabilitate 

sociala. 

Conform Cristinei Chiriac, „Flori de Ie”, proiectul ei de suflet, a inceput de la o idee simpla, 

de a purta o bluza traditionala facuta manual. Pentru ca si-a dorit ca bluza sa fie extrem de 

frumoasa a cautat prin Romania femeia potrivita care sa ii poata crea bluza pe care o dorea. 

Initial a vrut o bluza doar pentru ea, insa cererile au fost atat de mari incat s-a gandit sa 

ofere femeilor care nu aveau un loc de munca sansa de a munci pentru ea. Asa si-a inceput 

afacerea de la o idee simpla, aparent banala, care necesita multe abilitatiti, juridice, 

economice si expertiza in marketing. 

Colectia „Flori de Ie” detine peste 150 de costume traditionale, printre care peste 20 de 

costume centenare. Colectia include si peste 1000 de alte piese de imbracaminte. Conform 

spuselor Cristinei Chiriac „Flori de Ie” este un brand recunoscut pentru nivelul ridicat de 

dificultate si executie in reproducerea bluzelor romanesti traditionale. Sunt modele care 

necesita 3-4 saptamani pentru reproducere pe cand alte modele sunt gata in 8 saptamani. 

Ea a calatorit in lung si-n lat, participand la targuri specializate, unde imbracamintea 

romaneasca era promovata. Anul acesta, pentru prima data, brandul „Flori de Ie” va fi 

reprezentant la „Fashion Week” de la Paris. 

Desi compania este mica, „Flori de Ie” este unul dintre cele mai importante branduri din 

acest sector. Cristina este sigura ca chemarea ei chiar daca a fost descoperita mai tarziu in 

viata este de a promova tot ce are Romania mai bun de oferit. 

Pe de alta parte, ea crede ca singura metoda pentru a avea o economie sustenabila este ca 
aceasta sa fie bazata pe antreprenori. Din acest motiv, Romania are nevoie de antreprenori 
corecti si puternici care pot produce locuri de munca si care pot contribui la bugetul 
national. 



 

 

 

7 Provocarile TFA si politicile publice care au scopul de a le rezolva 

7.1 Competente politice, actori institutionali implicati 

  
Legea principala care afecteaza mediul antreprenorial in Romania este Legea 31/16.11.1990 
referitoare la societatile comerciale. Din aceasta lege reies metodele de infiintare ale 
societatilor comerciale, precum si drepturile si obligatiile acestora. Chiar daca exista o serie 
de institutii si alti actori importanti care implementeaza activitati razlete si masuri care 
afecteaza antreprenoriatul, vom mentiona doar institutiile care joaca un rol important. 
 
La nivel national, institutia principala care vizeaza antreprenoriatul si activitatile conexe este 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, o ramura speciala a 
administratiei publice centrale, subordonata Guvernului, care aplica strategiile si programele 
guvernamentale in sectorul IMM-urilor, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului 
si investitiilor straine. 
 
O parte din atributiile ministerului se refera la: monitorizarea si administrarea implementarii 
proiectelor si programelor care stimuleaza infiintarea de noi IMM-uri, stimularea competitiei 
si imbunatatirea eficientei acesteia intr-un mediu competitiv si alte actvitati economice 
specifice in piata, precum si asigurarea si monitorizarea indeplinirii prevederilor din 
sectoarele de dezvoltare a IMM-urilor, mediului de afaceri si cooperarii, mentionate in 
acordurile guvernamentale intre Romania si alte state. 
 
In acelasi timp, ministerul colaboreaza direct pe proiecte specifice impreuna cu organizatii si 
organe internationale cum ar fi: Banca Mondiala, Comisia Europeana, Agentia de Dezvoltare 
Internationala a Statelor Unite, Organizatia pentru Cooperare in Dezvoltare Economica – 
asigurand coordonarea activitatilor programelor cu cele din mediul de afaceri. 
  
Alta institutie importanta in domeniul politicilor publice cu rol in sprijinirea femeilor este 
Agentia Natioanala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, functionand sub Legea 
202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament pentru femei si barbati, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care reglementeaza masurile de promovare a egalitatii de sanse si 
tratament intre barbati si femei, cu scopul eliminarii tuturor formelor de discriminare de 
gen, in toate sferele vietii publice din Romania.  
 
Pentru a indeplini angajamentele luate de catre statul roman privind implementarea 
Conventiei din Istanbul, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse pentru Femei si Barbati 



 

 

 

a dezvoltat un set complex de legislatie care modifica si adauga politici publice in domeniu, 
in conformitate cu Primul Angajament asumat de Romania in Campania ONU/UN #HeforShe 
si cu recomandarile Comitetului CEDAW. 
 
In acest sens, pe 17.07.2018, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 178/2018 care modifica 
si completeaza Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament pentru barbati si 
femei care afecteaza o serie de masuri importante pentru a elimina toate formele de 
discriminare de gen care sunt aplicate atat in sectorul public, cat si in sectorul privat in 
domeniile muncii, educatiei, sanatatii, culturii, informatiei si politicii. 
 

7.2 Politicile publice care afecteaza TFA 

 
Majoritatea persoanelor intervievate considera ca domeniul antreprenorial nu este dezvoltat 
la capacitatea maxima si nu este sprijinit de Guvern prin suficiente programe 
guvernamentale si politici publice specifice. Pe de alta parte, datele statistice si masurile 
create cu scopul de a evidentia rezultatele programelor guvernamentale sunt inexistente. In 
concluzie, este esential sa fie create mai multe programe dedicate femeilor, iar programele 
de instruire si educatie profesionala ar trebui sa fie o prioritate. 
 
In acelasi timp, din punct de vedere cultural si traditional, persoanele intervievate considera 
ca, desi perceptia antreprenoriatului feminin precum si rolul femeii in societate au cunoscut 
imbunatatiri masive in ultimii 25 de ani, TFA inca au o retinere in a-si incepe propria afacere, 
acest lucru fiind resimtit mai puternic in mediul rural. 
 
Acestea considera ca actiunile de promovare si sustinere ale antreprenoriatului feminin, in 
mod special in mediul rural, sunt esentiale si ar trebui personalizate in functie de nevoi. 
 
Referitor la barierele intalnite de TFA, se observa ca acestea duc lipsa de educatie si cursuri 
antreprenoriale, deoarece acestea nu stiu cum sa isi faca bugetul sau sa-si economiseasca 
fonduri pentru a incepe o afacere. 
 
Romania are prea putine servicii de consultanta, TFA mentionand ca lipsa informatiilor 
privind planurile de finantare nationale si europene este in continuare la cote foarte mari, iar 
referitor la accesarea acestora TFA mentioneaza ca exista prea multa birocratie. 
 



 

 

 

Din pacate, lipsa incubatoarelor de afaceri si a birourilor unice de informare a dus la slaba 
accesare a fondurilor nationale si europene facandu-le mai putin atractive in ochii 
potentialelor TFA. 
 
Este de mentionat faptul ca, majoritatea femeilor de succes sub 35 de ani au sprijinul 
familiei, precum si sprijinul prietenilor apropriati, atunci cand doresc sa isi inceapa propria 
afacere. 
 
Referitor la perceptia femeilor ca antreprenoare putem spune ca, desi in trecut femeile au 
fost discriminate si vazute doar ca mame si sotii, acum lucrurile stau mult mai bine, femeile 
fiind percepute ca emancipate. Este de mentionat si ca in ultimii ani femeile din Romania au 
inceput sa isi arate abilitatile de conducere si comunicare, incurajand comunicarea deschisa 
si focusandu-se pe oameni, fapt ce le scoate in evidenta, chiar daca barbatii sunt orientati 
catre actiuni si conduc cu o mana mai ferma. 
 
Comparativ cu antreprenorii, femeile de afaceri arata mai multa motivatie in a-si sprijini si 
ajuta angajatii, fiind implicate in activitati menite sa creeze un mediu de lucru mai bun, 
avand excelente abilitati de comunicare si persuasivitate. 
 
In timp ce barbatii sunt orientati mai mult catre bani si profit asumandu-si multe riscuri, 
femeile sunt mai precaute si au tendinta de a se distanta de situatiile de inalta presiune si 
oboseala. 
  

PERSPECTIVE, CONCLUZII si RECOMANDARI 

In ultimii 10 ani, perceptia publicului fata de rolul femeii in societate a cunoscut imbunatatiri 

constante, generatiile tinere primind mai mult suport si incurajare din partea familiei. De 

asemenea, prezentarea modelelor de femei puternice determina multe femei sa se 

orienteze catre roluri de conducere, stiinta si antreprenoriat fata de generatiile anterioare. 

Acest efect este mult mai pronuntat in mediul urban, unde informatiile sunt usor de accesat. 

Datorita faptului ca Romania este membra a Uniunii Europene politicile si programele UE de 

egalitate de gen si de sprijinire a femeii sunt mult mai bine cunoscute avand un impact 

pozitiv si constant in promovarea drepturilor femeii si potentialul de crestere pe care il pot 

avea TFA in economia nationala. 

  



 

 

 

Posibilele solutii pentru situatiile identificate in studiu sunt: 

- Crearea modelelor de succes pentru incubatoare de afaceri si promovarea acestora 

catre persoanele de interes public si privat 

- Crearea de politici publice pentru oferirea de stimuli fiscali TFA 

- Dezvoltarea modelelor de finantare pentru a fi folosite la nivel national si regional in 

programe dedicate TFA si promovarea acestora persoanelor de interes public si 

privat 

- Dezvoltarea unei retele de mentori, experti si furnizori pentru TFA 

- Promovarea organizatiilor de suport pentru TFA 

- Incurajarea femeilor de a se asocia si a coopera cu organizatii de suport pentru TFA 

- Promovarea femeilor de afaceri de succes si a unor programe de premiere in functie 

de perfomanta 

- Dezvoltarea programelor de educatie antreprenoriala de succes pentru toate etapele 

de dezvoltare ale unei afaceri si promovarea acestora persoanelor de interes public si 

privat 

- Dezvoltarea modelelor de sisteme de suport pentru familie (gradinita, cresa, 

afterschool, case de batrani, etc) si promovarea acestora persoanelor de interes 

public si privat 

- Dezvoltarea si promovarea modelelor de succes pentru diseminarea inovatiilor 

tehnologice cu aplicabilitate practica 

 

Urmand aceste recomandari, numarul si abilitatile TFA din Romania vor cunoaste 
imbunatatiri masive si vor continua dezvoltarea egalitatii de gen atat in mediul rural, cat si in 
mediul urban. 
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ANEXA 1: Tabel cu interviurile cu actori instiutionali 

# Organizatie Adresa Prenume Nume E-mail 

1 Elite Bussines Women 

Intrarea 
Geneva nr.7, 

biroul 16, 
Bucuresti 

Bianca Tudor 
bianca.tudor@elitewomen.

org 

2 

Oficiul Teritorial pentru 
Intreprinderi Mici si 

Mijlocii si Cooperatie 
Constanta (OTIMMC 

Constanta) 

Bd. Tomis 
nr.79-81, Etaj 
1, Constanta 

George Fulina 
agentia.constanta@imm.go

v.ro 

3 

Patronatul National al 
Femeilor de Afaceri din 

IMM-uri 
 (PNAFIMM) 

B-dul Tomis 
Nr. 40 Ap. 2 

900657, 
Constanta 

Elena Coanda elena.coanda@junior.ro 

4 
Patronatul Tinerilor 
Intreprinzatori din 

Romania (PTIR) 

Strada 
Spatarului, 

nr. 30, Sector 
2, Bucuresti 

Iulia Postaru iulia@ptir.ro 

5 
Inspectoratul Scolar 

Judetean Constanta (ISJ) 

Str. Mihai 
Eminescu nr. 

11, 
Constanta 

Zoia 
Gabriela 

Bucovala isj-cta@isjcta.ro 

6 
Agentia Judeteana pentru 

Ocuparea Fortei de 
Munca Calarasi (AJOFM) 

Str. 13 
Decembrie, 
12, Calarasi, 

910014 

Ilinca Enescu Coca ajofm@cl.anofm.ro 

7 
Inspectoratul Teritorial de 

Munca Constanta (ITM) 

Strada 
Decebal, 
nr.13C, 

Constanta 

Eugen Bola 
itmconstanta@itmconstanta

.ro 

8 
Asociatia de Studii Juridice 
a Studentilor Constanteni 

(ASJS) 

Aleea 
Universitatii, 

Nr 1, 
Constanta 

Ioana Ionescu 
presedinte.constanta@ro.el

sa.org 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA 2: Tabel cu interviuri cu TFA 

# Organizatie Prenume Nume E-mail TIP STAKEHOLDER 

1 
Domeniul Vladoi 

Anca 

Maria 
Vladoi office@domeniulvladoi.ro 

Tanara Femeie 
Antreprenor 

2 
Graphtec Design Magda Bei 

asistent-

manager@graphtec.ro  

Tanara Femeie 
Antreprenor 

3 Flori de ie Cristina Chiriac office@florideie.ro 

Tanara Femeie 
Antreprenor 
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ANEXA 3: SONDAJ 

 

 
FEMEI IN AFACERI SONDAJ DE OPINIE 

 
 
Stimata doamna, 
 
Participand la acest sondaj de opinie veti contribui la studiul cu privire la nevoile si obstacolele cu 
care se confrunta tinerele femei atunci cand incearca sa isi conduca propria afacere. Rezultatele 
chestionarului vor servi pentru a studia starea actuala a antreprenoriatului in randul femeilor din 
regiunea Dunarii si pentru a dezvolta modele de formare si recomandari de politici adecvate. Acest 
sondaj de opinie face parte din activitatile proiectului FEMEI IN AFACERI, cofinantat prin Programul 
transnational Dunarea, care are scopul de a consolida spiritul antreprenorial al tinerelor femei din 
regiunea Dunarii. 
 
Daca sunteti femeie si aveti varsta cuprinsa intre 15 si 34 ani, alaturati-va noua, completati sondajul 
de opinie si impartasiti-ne parerile si experientele dumneavoastra, pentru a sprijini dezvoltarea 
spiritului antreprenorial al tinerelor femei. Studiul consta in 19 intrebari impartite in 6 grupe, iar 
completarea acestuia dureaza 10 minute. Participarea este anonima; nefiind nevoie de numele 
dumneavoastra sau de alte informatii de identificare. 
 
Pentru a incepe sondajul de opinie, apasati butonul „Urmatorul”. 
 
Va multumim pentru timpul acordat si pentru participare! 
 
 
 

Personalul Proiectului „Femei in Afaceri" 
 
 
In cazul in care intampinati probleme tehnice la completarea chestionarului, ne puteti contacta la 
adresa: lejla.turulja@efsa.unsa.ba. 
 
Pentru mai multe informatii despre proiect, ne puteti contacta la adresa: petkova@rapiv.org. 

  



 

 

 

 

 
S Sex: M/F (eliminatoriu) 
 
V Varsta: ___ (eliminatoriu) 
 
T Tara/ Regiune: (eliminatoriu)  

a. Austria  
b. Bosnia and Herzegovina 
c. Bulgaria  
d. Croatia 
e. Germania - Baden-Württemberg and Bavaria 
f. Ungaria 
g. Republica Moldova  
h. Romania 
i. Slovenia  
j. Altele (de eliminat din sondaj)  

 
Va multumim pentru interesul dumneavoastra cu privire la acest studiu. Totusi, acest studiu vizeaza 
femeile cu varsta cuprinsa intre 15 si 34 de ani, din tarile/ regiunile specificate. 
 
I – Intentie antreprenoriala 

1. Sunteți deja antreprenoare? (Aveți deja propria afacere?)? 
a. Da 
b. Nu 

 
2. Vă gândiți serios să deveniți antreprenoare? (Daca Da la #1 sariti aceasta intrebare) 

 Nu 

 Poate/Nu sunt sigura 

 Categoric da 
 

3. Câți angajați are societatea dumneavoastră? (Daca Nu la #1 sariti aceasta intrebare) 

 Unul singur 

 Mai putin de 10 

 10 sau mai multi 
 

4. Care este sectorul dumneavoastră de activitate? /alegeti doar 1/ 

 Agricultură și minerit 

 Industria prelucrătoare și transport 

 Comerț cu ridicata și cu amănuntul 



 

 

 

 Informații și comunicații 

 Sănătate/ Educație/ Asistență socială 

 Servicii financiare/ administrative/ de consum 

 Cercetare și dezvoltare 

 Altele  



 

 

 

 
5. Vă rugăm să bifați dacă dumneavoastră (în cadrul unei societăți sau printr-o încercare 

antreprenorială) ai adus următoarele inovații / drepturi de proprietate intelectuală: 

 Inovare de serviciu (serviciu nou sau îmbunătățit în mod semnificativ) 

 Inovare de produs (produs nou sau îmbunătățit în mod semnificativ) 

 Inovare de proces (proces nou sau îmbunătățit în mod semnificativ) 

 Cerere de brevet 

 Înregistrarea unei mărci 

 Fără experiență anterioară în ceea ce privește inovarea/ drepturile de proprietate 
intelectuală 

 Altele: 
 

II – MOTIVATII SI OBSTACOLE IN ANTREPRENORIAT 
6. De ce intenționați să vă începeți propria afacere sau de ce v-ați început propria afacere? 

Indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații, pe o scară de la 1 (dezacord 
total) la 5 (acord total). 

 1 – 

Dezacord 

puternic 

2 – 

Dezacord 

3 – 

Nici 

acord, 

nici 

dezacord 

4 – 

Acord 

5 – 

Acord 

puternic 

ANGAJARE      

EMP1
1
Pentru a furniza locuri de muncă      

EMP2 Pentru a furniza siguranța locului de muncă      

EMP3 Pentru a câștiga un trai decent      

AUTONOMIE      

AUT1   Pentru propria mea satisfacție      

AUT2   Pentru un statut social superior      

AUT3   Pentru a fi propria mea șefă       

AUT4   Pentru a-mi aduce visul la îndeplinire      

                                                           
1
Toate codurile sunt folosite cu scop intern. Codurile nu vor fi visibile respondentilor. 



 

 

 

AUT5   Pentru a scăpa de frustrarea de la vechiul loc de 

muncă 

     

AUT6   Pentru a avea un loc de muncă flexibil, care să îmi 

permită să îmbin viața personală și cea profesională 

     

AUT7   Pentru a valorifica o idee de afaceri pe care am avut-o      

AUT8  A friend/ family member entrepreneur was a role 

model 

     

 

7. Cum v-ați descrie pe dumneavoastră în viața de zi cu zi? 
Indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații, pe o scară de la 1 (dezacord 
total) la 5 (acord total). 

 1 – 

Dezacord 

puternic 

2 – 

Dezacord 

3 – 

Nici 

acord, 

nici 

dezacord 

4 – 

Acord 

5 – 

Acord 

puternic 

CREATIVITATE      

CRE1 Sugerez întotdeauna feluri noi de a atinge 

obiectivele. 

     

CRE2 Vin mereu cu idei noi și practice.      

CRE3 Caut noi tehnologii, procese, tehnici și/sau idei de 

produse. 

     

CRE4 Sunt o sursă bună de idei creative.      

CRE5 Sunt creativă atunci când mi se dă șansa.      

CRE6 Aduc soluții creative la probleme.      

CRE7 Deseori am o abordare nouă asupra problemelor.      

INOVATIVITATE INDIVIDUALA      

INO1 Deseori surprind cu ideile mele noi.      



 

 

 

INO2 Prefer să vin cu idei noi decât să dezvolt abilități.      

INO3 Prefer activități care necesită gândire originală.      

 
  



 

 

 

 
8. Cât de importante sunt/ au fost următoarele obstacole pentru începerea afacerii 

dumneavoastră? 
Indicați nivelul importanței următoarelor obstacole pentru dumneavoastră personal, de la 1 
(deloc important) la 5 (extrem de important). 

 1 – 

Deloc 

important 

2 – 

Importan

ță scăzută 

3 –

 

Neutru 

4 – 

Importan

t 

5 –

 

Extrem 

de 

important 

9 – Nu 

știu 

FINANTE       

FIN1  Lipsa economiilor       

FIN2  Dificultate în accesarea finanțării       

FIN3  Costurile cu înregistrarea afacerii       

FIN4  Rate mari ale dobânzii       

COMPETENTE       

COM1 Lipsa abilităților antreprenoriale 

(financiare, de marketing, de planificare, 

tehnologice etc.) 

      

COM2 Lipsa informațiilor despre cum se 

pornește o afacere (ex. reguli și reglementări) 

      

COM3 Lipsa experienței anterioare în afaceri       

COM4 Lipsa timpului pentru pregătire 

profesională 

      

COM5 Lipsa mentoratului și consilierii       

COM6 Concepții tradiționale despre rolul 

femeii în societate 

      

RISCURI SI ALTI FACTORI EXTERNI       

RIS1 Incertitudinea viitorului în cazul în care       



 

 

 

îmi deschid propria afacere 

RIS2 Pierderea echilibrului între viața de 

familie și cea profesională 

      

RIS3 Teama de eșec       

RIS4 Stereotipuri conform cărora femeile sunt 

mai puțin profesioniste 

      

MACRO-ECONOMIE SI POLITICI PUBLICE       

MAC1 Lipsa oportunităților pe piață       

MAC2 Mediu economic slab       

MAC3 Reglementări guvernamentale       

MAC4 Birocrația (cum ar fi procedurile 

birocratice de durată și costisitoare și 

standardele care trebuie îndeplinite înainte de 

demararea afacerii) 

      

MAC5 Taxele mari       

MAC6 Nivelul crescut al corupției       

MAC7 Lipsa serviciilor publice sau private de 

îngrijire a copiilor sau a persoanelor vârstnice 

      

MAC8 Insuficiența prevederilor cu privire la 

concediul de maternitate 

      

MAC9 Dificultatea obținerii informațiilor cu 

privire la înregistrare și la cerințele legale și 

pentru start-up 

      

 
9. După părerea dumneavoastră, cât de importante sunt următoarele aspecte pentru succesul 

încercării antreprenoriale? 
 1 – 

Deloc 

2 – 

Neutru 

3 – 

Extrem 

de 



 

 

 

important important 

M1  Studiile dumneavoastră    

M2  Experiența dumneavoastră profesională anterioară    

M3  Lecțiile învățate pe baza succeselor anterioare     

M4  Abilitățile echipei de management a companiei     

M5  Disponibilitatea capitalului financiar/ împrumuturilor     

M6  Disponibilitatea fondurilor și granturilor publice pentru sprijinirea star-up-

urilor /UE, național, regional, local/  

   

M7  Consultanță, consiliere, mentorat     

M8  Studiu de piață     

M9  Cursuri de instruire în afaceri și mentorat     

M10  Sprijin acordat de agenții de inovare/ dezvoltare, organizații de sprijinire a 

afacerilor  

   

M11  Participarea la rețele profesionale și clustere de afaceri / ale femeilor, 

internaționale, Europene, naționale/  

   

M12  Sprijinul social primit / servicii funcționale de îngrijire a copiilor sau a 

persoanelor vârstnice, prevederi adecvate cu privire la concediul de 

maternitate etc./  

   

 
III - EFICIENTA ANTREPRENORIALA PROPRIE 

10. Gândindu-vă la propria dumneavoastră eficiență, indicați în ce măsură sunteți de acord cu 
următoarele afirmații, pe o scară de la 1 (dezacord total) la 5 (acord total). 

 1 – 

Dezacord 

puternic 

2 – 

Dezacord 

3 – 

Nici 

acord, 

nici 

dezacord 

4 – 

Acord 

5 – 

Acord 

puternic 

SE1 Îmi este ușor să îmi urmăresc scopurile și să îmi ating 

obiectivele. 

     



 

 

 

SE2 Datorită inventivității mele, știu cum să fac față 

situațiilor neprevăzute. 

     

SE3 Pot rezolva majoritatea problemelor, dacă investesc 

efortul necesar. 

     

SE4 Când mă confrunt cu o problemă pot găsi, de obicei, 

mai multe soluții. 

     

SE5 Atunci când am probleme, de obicei găsesc o soluție.      

SE6 De obicei, fac față la tot ceea ce îmi apare în cale.      

 
  



 

 

 

 
IV – SPRIJIN SOCIAL SI PROFILUL CULTURAL SAU NORMATIV 

11. Având în vedere cultura antreprenorială din țara dumneavoastră, indicați în ce măsură 
sunteți de acord cu următoarele afirmații, pe o scară de la 1 (dezacord total) la 5 (acord 
total). 

 1 – 

Dezacord 

puternic 

2 – 

Dezacord 

3 – 

Nici 

acord, 

nici 

dezacord 

4 – 

Acord 

5 – 

Acord 

puternic 

CUL1 În țara mea, crearea de noi întreprinderi este 

considerată o modalitate adecvată de a deveni bogat. 

     

CUL2 Cultura națională susține în mod deosebit succesul 

individual realizat prin eforturile proprii. 

     

CUL3 În țara mea, înființarea unei noi afaceri este o 

necesitate. 

     

CUL4 Cultura națională încurajează creativitatea și 

inovația. 

     

CUL5 Cultura națională încurajează asumarea de riscuri 

antreprenoriale. 

     

CUL6 Majoritatea oamenilor consideră că a deveni 

antreprenor este o alegere dezirabilă în carieră. 

     

CUL7 Antreprenorii de succes au o poziție importantă în 

comunitate și sunt respectați.  

     

CUL8 Majoritatea oamenilor cred că antreprenorii sunt 

persoane competente și pline de resurse. 

     

 
  



 

 

 

 
12. În cazul în care ați decide să înființați o companie sau în care dețineți deja una, persoanele 

din apropierea dumneavoastră ar fi de acord/ au fost de acord cu această decizie? 
Indicați pe o scară de la 1 (dezprobare totală) la 5 (aprobare totală). 
 

 1 – 

Dezacord 

puternic 

2 – 

Dezacord 

3 – 

Nici 

acord, 

nici 

dezacord 

4 – 

Acord 

5 – 

Acord 

puternic 

SUP1 Familia dumneavoastră apropiată      

SUP2 Prietenii dumneavoastră      

SUP3 Colegii și cunoștințele dumneavoastră      

SUP4 Vecinii/ comunitatea locală      

 
V –NEVOI DE INSTRUIRE 

13. Ce fel de sprijin preferați, dacă există posibilitatea? Bifaţi răspunsurile dorite 

TR1 Training  

TR2 Coaching și mentorat  

TR3 Consiliere și consultanță  

TR4 Evenimente și networking  

 
14. În ce domenii de afaceri aveți nevoie de cunoștințe suplimentare Bifaţi răspunsurile dorite 

 
B1 Management   

B2 Managementul resurselor umane  

B3 Antreprenoriat  

B4 Finanțe și buget  

B5 Contabilitate  



 

 

 

B6 Marketing  

B7 Export   

B8 Rețelele de socializare în afaceri  

B9 Dezvoltarea planului de afaceri  

B10 Vânzări  

B11 Dreptul afacerilor  

B12 IT în afaceri  

B13 Comunicare în afaceri  

BO  Altele:  

B14 Nu am nevoie de pregătire suplimentară  

 
A15 Care este disponibilitatea dumneavoastră în ceea ce privește durata și frecvența instruirii? 

a. Număr maxim de ore pe săptămână: _______________ 
b. Număr maxim de săptămâni de instruire: _____________ 
c. Nu sunt disponibilă deloc 

 
VI - DEMOGRAFICE 
A16 Situația personală:  
  

a) Trăiesc într-o gospodărie independentă 
Vă rugăm să descrieți starea dumneavoastră civilă? 

Alegeţi unul din următoarele răspunsuri: 

 Celibatară 

 Într-o relație stabilă 

 Căsătorită 

 Divorțată 

 Văduvă 
 
b) Trăiesc într-o gospodărie comună 
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri: 

 Celibatară 

 Într-o relație stabilă 



 

 

 

 Căsătorită 

 Divorțată 

 Văduvă  
 

A17 Ce studii aveți? 
a. Școală generală 
b. Liceu 
c. Școală profesională 
d. Universitate – Licență 
e. Universitate –Master 

 
A18 Ce ocupație aveți în prezent? 

a. Elevă/ Studentă 
b. Angajată în sectorul privat 
c. Angajată în sectorul public 
d. Liber-profesionistă sau antreprenoare 
e. Inactivă, în căutarea unui loc de muncă 
f. Inactivă, însă nu sunt în căutarea unui loc de muncă 

 
A19 În linii mari, care este venitul lunar total în gospodăria dumneavoastră? 

a. Sub media din țara dumneavoastră 
b. Mediu 
c. Peste media din țara dumneavoastră 
d. Nu știu 

 
 
 
Vă mulțumim pentru timpul acordat completării acestui sondaj de opinie. Prețuim foarte mult 

informațiile pe care le-ați furnizat. 

 

 

 

  


