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Antreprenorii sunt persoanele care urmăresc să genereze valoare prin crearea și extinderea 

activității economice, prin identificarea și exploatarea noilor produse, procese și piețe, persoane 

care sunt dispuse să își asume riscuri și să facă angajamente în demararea afacerii. [1]. 

 

Monitorul Antreprenoriatului Global (GEM) 2012, arată că participarea femeilor în 

antreprenoriat diferă în întreaga lume, la fel ca și impactul lor asupra creării locurilor de muncă și 

inovare. Doar 30% din antreprenorii din Europa sunt femei, chiar și în condițiile actuale de 

emancipare a acestora din urmă pe piața muncii [1].Totuși, în aproape fiecare ţară există mai puţine 

femei antreprenori decât bărbaţi. În 2012, 126 de milioane de femei din 67 de ţări au început afaceri 

creând noi întreprinderi [2]. Aceste femei nu numai că au creat locuri de muncă pentru ele înșiși dar 

şi pentru alții.  

În studiul global realizat de Monitorul Antreprenoriatului Mondial (GEM) sunt menţionate 

următoarele constatări [2]: 

 Încrederea în propriile forțe.  

 Educația și formarea profesională.  

 Gradul de participare în antreprenoriat. Profilul de afaceri.  

 Vârsta și educația.  

 Percepția oportunităților.  

 Intențiile antreprenoriale.  

 Necesitate sau oportunitate.  

 Teama de eșec.  

 Întreruperea afacerii.  

 Nivelul de inovare. 

 Numărul de angajați. 

 Internaționalizarea afacerii.  



În raportul Comisiei Europene în ceea ce privește femeile antreprenori sunt identificate 

impedimentele care apar în procesul de demarare a afacerii. Aceste impedimente sunt repartizate în 

trei mari categorii: obstacole contextuale, obstacole financiare și obstacole soft (cele care țin de 

profilul psiho-moral și temperamental) [3]: 

1. Obstacole contextuale. Femeile antreprenor sunt adesea văzute cu scepticism de către 

potențialii clienți și de partenerii de afaceri și de aceea trebuie să fie mai insistente în a-și dovedi 

cunoștințele, priceperea și competențele.  

2. Obstacole economice. Impedimentele de ordin financiar sunt printre cele mai importante 

bariere cu care se confruntă femeia care își dorește o carieră antreprenorială. 

3. Obstacole soft. În afară de lipsa suportului financiar și a factorilor externi care 

influențează decizia femeilor de a deveni antreprenor, mai există și piedici de natură personală, cum 

ar fi lipsa abilităților, a competențelor profesionale. 

Republica Moldova deține locul 10 în topul țărilor europene în ce priveşte participarea 

femeilor în afaceri, ponderea femeilor în numărul total al oamenilor de afaceri fiind de 25 % [4]. 

În prezent în Moldova sunt înregistrate peste 38000 de întreprinderi mici şi mijlocii, care 

asigură ocuparea în câmpul muncii a cca 334000 de persoane [4]. Fiecare a patra întreprindere mica 

aparţine femeilor. Actualmente antreprenoriatul feminin se axează pe următoarele domenii: 

industria uşoară, medicină, cosmetologie, servicii de consultanţă şi audit, turism. 
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