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TENDINŢE ALE ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN UE ŞI ÎN ROMÂNIA  

 
 Deşi problematica feminină a aspiraţiilor şi strategiilor antreprenoriale , este încă insuficient 
clarificată, o bună parte a opiniilor din literatura de specialitate, ca de altfel şi cele ale practicienilor, 
consideră că alegerile strategice ale AF variază în funcţie de: tipul afacerilor; sectorul şi strategiile de 
creştere adoptate; structura finanţării; aprovizionarea cu resurse; nivelul tehnologic etc. 
Dificultăţile mai mari întâmpinate de AF, în cea ce priveşte accesul la resursele de finanţare şi alte tipuri 
de resurse (achiziţia de tehnologii, accesul la canalele de distribuţie, expertiză şi informaţie) au 
reprezentat un domeniu specific al cercetărilor AF rezultând o serie de discrepanţe şi decalaje faţă de 
AM. La nivelul UE, în perioada 2004-2009 cele mai mari dificultăţi (în proporţie de 53%) erau legate de 
crearea unei noi întreprinderi, urmate (în proporţie de circa 30%) de cele referitoare la preluarea unei 
afaceri existente, femeile având obstacole mai mari şi mai numeroase în această privinţă, comparativ cu 
bărbaţii. 
 În ceea ce priveşte caracteristicile socio-demografice, într-un context comparativ între AF şi 
AM, studiile de specialitate, bazate pe chestionare în perioada menţionată au evidenţiat următoarele: 
- cei mai tineri întreprinzători sunt mai mult interesaţi în start-up-uri şi, pe măsură ce creşte vârsta, 
interesul pentru o astfel de formă de desfăşurare a afacerii scade; 
- în cazul în care există oportunităţi de afaceri, o proporţie mai mare a AM, faţă de AF, optează pentru 
start-up-uri; 
- femeile în vârstă de peste 55 de ani sau cele casnice nu şi-au manifestat interesul de a deveni 
antreprenori, în mai mare măsură decât bărbaţii; 
- întreprinzătorii mai tineri (sub 39 de ani) îşi înfiinţează propria afacere, folosind oportunităţile care 
apar în mediul de afaceri, îndeosebi cei cu un grad de instrucţie mai ridicat şi cu reşedinţa în mediul 
urban, mai ales în marile aglomeraţii; 
- în cazul persoanelor cu ambii părinţi care au afaceri pe cont propriu, înclinaţia spre a continua afacerea 
părinţilor este foarte mare, dar în proporţie mai mare la bărbaţi decât la femei; 
- mai multe femei decât bărbaţi acordă o importanţă mai mare schimbării situaţiei din familie când 
intenţionează să pornească o afacere, acordând o importanţă mai mare decât bărbaţii asupra necesităţii de 
a găsi fondurile necesare; 
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- cu cât o femeie întreprinzător este mai tânără cu atât este mai probabil să considere ca factor important 
insatisfacţia faţă de poziţia sa curentă în afaceri, în timp ce femeile antreprenor mai vârstnice manifestă 
mai puţin interes faţă de poziţia pe care o ocupă; 
- femeile ca şi bărbaţii antreprenori este probabil să acorde cea mai mică importanţă privind schimbările 
în situaţia familială. 
În ceea ce priveşte elementele cele mai importante necesare pentru a iniţia o afacere, acestea sunt în 
ordine descrescătoare, potrivit studiilor din literatura de specialitate, următoarele: o idee de afaceri 
adecvată (94%-77%)1, obţinerea de mijloace financiare necesare (90%-45%); un partener de afaceri 
potrivit (79%-30%); insatisfacţie faţă de situaţia anterioară  (72%-30%); schimbări în situaţia familială 
(70%-23%). 
 Comparaţiile între femeile şi bărbaţii care sunt deja implicaţi în afaceri, la nivelul UE, relevă o 
serie de particularităţi socio-demografice interesante şi în tabelul nr.2.1: 
Tabel nr.2.1. Caracteristici generale ale femeilor şi bărbaţilor antreprenori UE-25 
 Procentajul 

(%) 
persoanelor 
care iniţiază 
o nouă 
afacere 

Procentajul (%) 
persoanelor 
care au început 
sau preluat o 
afacere în 
ultimii ani şi 
sunt încă active 

Procentajul 
(%) 
persoanelor 
care au început 
sau preluat o 
afacere de 
peste 3 ani şi 
sunt încă 
active 

Procentajul 
(%) 
persoanelor 
care au 
început o 
afacere şi 
care au dat 
faliment 

Procentajul (%) 
persoanelor care 
au început o 
afacere şi în 
prezent nu mai 
sunt au avut 
întreprinz ători 
întrucât afacerea 
a fost vândută, 
transferată sau 
închisa 

UE-25 18,8 13,7 23,1 9,4 28,1 
Bărbaţi 18,4 14,8 24,9 9,1 26,4 
Femei 19,6 11,6 19,9 10,0 31,2 

Sursa:  Flash EB.nr.192, Entrepreneurship Survey in 25 Member States,  Iceland and Norway, the 
Gallup Organization 
 
 Femeile cu aptitudini antreprenoriale, superioare bărbaţilor, se înregistrează, pe ansamblul ţărilor 
UE-25, în cazul iniţierii unei noi afaceri (19,6% faţă de 18,4%), ca şi al celor care şi-au vândut, 
transferat sau închis afacerea (31,2% faţă de 26,4%). Procentaje superioare ale AF se înregistrează în 
cazul celor care şi-au încheiat afacerea (31,2%) şi procentaje relativ scăzute, în cazul celor care au dat 
faliment (10%). 
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Tabelul nr.2.2 Imaginea antreprenorilor pe sexe în UE (%) 
 A B C D 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 
UE-25 72,6 21,4 45,4 47,6 87,5 9,6 42,4 48,8 
Bărbaţi 75,7 29,8 44,7 49,2 88,9 9,4 43,1 49,7 
Femei 69,7 23,0 46,1 46,1 86,8 9,7 41,7 48,0 
A:  Antreprenoriatul este baza creării avuţiei de care beneficiază întreaga societate; 
B:  Antreprenorii se gândesc numai la interesele proprii; 
C:  Antreprenorii sunt creatori de locuri de muncă; 
D.  Antreprenorii exploatează munca altor persoane. 
Sursa:  Flash EB.nr.192, Entrepreneurship Survey in 25 Member States,  Iceland and Norway, the 
Gallup Organization 
Tabel nr.2.3 Imaginea antreprenorilor*) potrivit statutului în societate, pe grupe de vârste,   
educaţie, urbanizare, ocupare şi ocupaţia părin ţilor  

 Antreprenor  Funcţionar 
public 

Manager 

UE – 25 total 2,10 1,51 2,40 

Sexe 
Bărbaţi - total 2,14 1,49 2,39 

Femei – total 2,07 1,54 2,41 

Grupe de vârste 
15-34 1,94 2,58 2,50 
25-39 2,03 2,53 2,45 
40-54 2,57 2,48 2,40 
55+ 2,06 2,46 2,40 

Educaţie 
Până la 15 ani 2,07 2,41 2,38 
16-20 ani 2,02 2,50 2,42 
20+ 2,09 2,58 2,46 
Încă la studii 1,96 2,59 2,51 

Urbanizare 
Metropolă 2,08 1,55 2,40 

Urban 2,03 1,59 2,42 
Real 2,03 1,57 2,43 

Ocupaţii 
Pe cont propriu 2,13 1,55 2,35 
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Angajat 2,04 1,51 2,48 
Muncitor manual 1,98 1,63 2,43 
Neangajat 2,03 1,61 2,39 

*)Notaţii de la 1 la 3 
 Sursa: Date prelucrate pe baza informaţiei primare de la sursa tabelului nr.2.1. 
 Se observă că, în ordine ierarhică, din punctul de vedere al percepţiei prestigiului social, pe 
primul loc se situează statutul de manager după care urmează la mică distanţă cel de antreprenor şi la 
distanţă ceva mai mare cel de funcţionar public. Situaţia face excepţie la intervievaţii cu niveluri de 
educaţie diferite unde pe primul loc se află funcţia de funcţionar public, urmată de cea de manager şi 
apoi de cea de antreprenor. 
 În tabelul nr.2.4, prezentăm datele medii pe ţări ale UE 27 referitoare la motivaţia pentru 
preferinţa de a fi angajat pe cont propriu, exprimate de un eşantion reprezentativ în anul 2009. 
Tabel nr.2.4 Motivele pentru preferinţa de a fi angajat pe cont propriu pe ţări 
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Austria 69 24 14 8 1 1 1 2 3 14 
Belgia 57 24 15 16 4 4 3 2 3 3 
Bulgaria 68 34 29 10 10 4 5 7 3 3 
Cipru 81 31 24 10 9 3 5 2 2 5 
Rep. Cehă 69 28 29 24 4 1 6 5 3 1 
Danemarca 54 39 10 8 3 2 0 1 3 28 
Estonia 79 43 34 17 5 7 13 6 2 3 
Finlanda 80 25 4 4 3 2 2 2 2 16 
Franţa 74 44 8 4 1 2 3 1 1 12 
Germania 73 21 12 9 3 2 4 1 2 15 
Grecia 68 18 22 3 6 1 1 1 1 13 
Ungaria 83 48 60 26 11 6 20 14 15 8 
Irlanda 56 47 12 2 0 0 1 0 1 29 
Italia 59 36 22 13 2 1 4 2 2 4 
Letonia 72 28 26 12 2 9 12 1 2 14 
Lituania 67 31 48 14 3 7 5 4 2 11 
Luxemburg 74 68 21 18 6 6 9 2 2 4 
Malta 61 24 25 7 7 1 2 2 1 3 
Olanda 55 29 9 5 3 1 1 1 1 19 
Polonia 71 31 32 11 3 2 11 2 2 7 
Portugalia 75 23 23 20 6 6 3 3 2 4 
România 55 30 39 14 1 8 10 2 5 15 
Slovacia 73 39 46 17 6 0 16 1 5 1 
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Slovenia 54 32 14 13 1 2 5 0 0 18 
Spania 76 36 14 6 5 2 2 3 3 6 
Suedia 54 37 12 13 4 5 5 2 5 22 
Anglia 65 54 26 6 0 1 1 2 1 32 
Croaţia 62 37 44 17 2 2 9 2 2 2 
Islanda 43 42 6 2 2 2 2 3 2 31 
Norvegia 54 37 7 8 2 2 0 1 2 18 
Elveţia 68 31 7 6 2 1 2 3 2 16 
Turcia 70 30 25 11 8 11 6 8 5 5 
Statele 51 23 7 2 1 1 1 0 0 42 
China 69 37 30 1 3 3 6 2 1 6 
Japonia 45 38 8 12 5 3 6 3 10 10 
Coreea de 57 47 34 18 6 10 21 8 5 4 
Sursa: Flash EB No.283 – Entrepreneuship in EU and beyond Analytical Report 2009. 
 
Din tabel nr.2.4, rezultă următoarele concluzii mai importante: 

- în toate ţările analizate, principalul motiv pentru care este preferat antreprenoriatul (angajare pe 
cont propriu), faţă de statutul de salariat, vizează independenţa personală şi autoîmplinirea 
care constituie premise pentru realizarea spiritului novativ-creator, atât pentru bărbaţi cât şi 
pentru femei, dar şi un test pentru autoîmplinire, capacitatea de a duce la bun sfârşit un proiect; 

- libertatea de a alege locul şi durata muncii, ca ordine de preferinţă, reprezintă cel de al doilea 
motiv al statutului de întreprinzător la majoritatea ţărilor, deşi la câteva dintre acestea, între care 
România, Cehia, Slovacia, Grecia etc., Ungaria pe locul doi în privinţa preferinţelor pentru 
antreprenoriat era deţinut de motivaţia perspectivelor mai bune pentru venit; 

- criteriul realizării unor oportunităţi de afaceri ocupa locul patru, iar următoarele criterii, deşi 
diferite ca mărime de la o ţară la alta, deţineau ponderi relativ mici; 

- în ceea ce priveşte România, remarcăm ca ponderi mai ridicate, comparativ cu alte ţări în afară de 
cele patru criterii anterior menţionate, motivaţiile evitării incertitudinilor legate de şomaj (10%) 
şi aportul pentru societate (8%). 

Indiferent de criteriul de analiză adoptat, se observă că cea mai bună imagine o are managerul, urmat de 
antreprenor şi penultimul loc de  funcţionarul public. Această imagine reflectă opinii potrivit cărora în 
societate se stabileşte o anumită ordine de preferinţă, în funcţie de prestigiul economico-social reflectat 
de imagine. 
Impactul crizei economice şi financiare, declanşate în anul 2008 s-a repercutat asupra atractivităţii 
antreprenoriatului în sens defavorabil, generând o serie de reţineri în a demara o afacere la care ne vom 
referi în continuare (tabel nr.2.5). 
Tabel nr.2.5 Motivele pentru care nu este fezabil să fie lucrător pe cont propriu la femeile 
antreprenor pe grupe de vârste, educaţie, urbanism, ocupaţii şi ocupaţia părin ţilor până în 2013 – 
UE-27 
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Caracteristici 
demoeconomice 

Lipsa 
finanţării 
pe cont 
propriu 

Lipsa de 
personal 
calificat 

Lipsa 
indicilor şi 
posibilităţi
lor de 
afaceri 

Mitei şi a 
administraţi
ei 

Altele 

UE – 25 total 24 9,9 9,4 6,8 59,8 
Bărbaţi – total 21,7 9,1 9,8 6,7 60,0 
Femei- -total 25,7 10,4 9,2 6,8 59,4 

Grupe de vârste 
15-24 34,6 19,7 10,6 4,5 51,6 
25-39 43,4 13,5 13,8 10,0 42,9 
40-54 35,6 12,0 11,1 7,7 52,6 

55+ 14,5 6,7 4,3 5,6 74,1 

Educaţie 
Până la 15 ani 22,0 8,6 6,4 7,1 66,0 
16-20 ani 32,7 10,1 9,1 7,0 55,8 
20+ 27,3 12,8 11,1 7,6 58,7 
Încă la studii 29,6 18,3 9,4 4,6 57,5 

Urbanizare 
Metropola 30,5 11,1 11,6 7,4 56,5 
Urban 28,1 12,3 7,6 7,3 58,7 
Rural 28,1 10,1 8,7 6,1 60,9 

Ocupaţii 
Angajat pe cont 
propriu 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Angajat 36,1 13,6 12,5 8,0 50,1 
Lucrător manual 38,6 13,1 13,1 7,9 46,9 

Fără ocupaţie 22,7 9,4 6,1 6,1 66,2 

Ocupaţia părin ţilor 
Ambii pe conrt 
propriu 

19,9 9,2 7,4 5,9 64,7 

Lucrător pe cont 
propriu 

31,4 11,9 8,9 6,3 60,9 

Ambii angajaţi 30,9 11,9 9,2 7,1 57,9 
Sursa: aceeaşi ca la tabelul nr.1. 
 În cadrul principalelor dificultăţi întâmpinate de femeile antreprenor, în ţările UE, în demararea 
unei afaceri de tipul lucrător pe cont propriu, în primul rând, se remarcă lipsa de finanţare de 25,7% la 
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femei, faţă de 21,7%, în cazul bărbaţilor antreprenori, ceea ce reprezintă o dovadă a faptului că femeile 
se confruntă cu un grad mai mare de discriminare, decât bărbaţii, la accesarea de credite sau alte 
finanţări, pentru demararea unei afaceri pe cont propriu. 
 Lipsa de forţă de muncă calificată, povara mitei şi a obstacolelor administrative, la femei se 
resimt în mai mare măsură decât în cazul bărbaţilor. Referitor la lipsa de idei şi oportunităţi de afaceri, 
apare că femeile au un avantaj relativ, faţă de bărbaţi, iar la categoria alte dificultăţi atât femeile cât şi 
bărbaţii, întâmpină în aceeaşi proporţie barierele respective pentru iniţierea unei afaceri pe cont propriu.  
Tot din tabelul nr.2.5 evidenţiem alte concluzii importante, cum sunt: 

- lipsa finanţării ca o piedică relativ mare pentru grupele de vârstă 25-29 ani, 40-54 ani şi 15-24 
ani, motiv pentru care aceste grupe de vârstă consideră nefezabil să devină lucrător pe cont 
propriu, în viitor, până în anul 2013; 

- cele mai afectate femei de lipsa de finanţare sunt cele în grupa de vârstă 16-20 de ani (32,7%), 
urmate de cele aflate încă la studii (29,6%) sau aparţinând grupei de vârste 20+ (27,3%). 

 Lipsa de personal calificat reprezintă un obstacol în proporţie egală (10% din totalul populaţiei 
UE-25) atât pentru totalul femeilor, cât şi al bărbaţilor care ar dori să devină lucrători pe cont propriu. 
 Potrivit calculelor, în cazul populaţiei feminine, cele mai afectate de acest obstacol sunt femeile 
aparţinând grupei de vârstă 15-24 ani (19,7%), aflate încă la studii (18,3%), femeile din mediul urban 
(12,3%), cele cu statut de angajat (13,6%) şi au ambii părinţi angajaţi (9,2%). 
 Lipsa ideilor şi oportunit ăţilor de afaceri reprezintă o barieră pentru femeile lucrător pe cont 
propriu, în cea mai mare proporţie pentru grupa de vârstă 25-39 ani (13,8%), cu un nivel de educaţie la 
grupa 20+ ani (11,1%) rezidentă în metropole (11,6%), cu ocupaţia de muncitor manual (13,1%) sau ai 
căror părinţi sunt ambii angajaţi (0,2%). 
 Este interesant de constatat că reticenţa de a deveni întreprinzător pe cont propriu, este foarte 
apropiată între bărbaţi şi femei. 
 Obstacolul „povara mitei şi de natură administrativă” se manifestă în cazul femeilor în cel mai 
înalt grad la grupa de vârstă 25-39 ani (10%), cu nivel de educaţie la vârste de 20+ ani (7,6%), în 
metropole (7,4%), categoria de ocupaţie angajate (8%) şi cu ambii părinţi angajaţi (7,1%). 
 O proporţie ridicată a celor intervievaţi (59-60%) au invocat existenţa şi a altor motive pentru 
care consideră ca fiind nefezabilă calitatea de lucrător pe cont propriu la femei, mai ales în ceea ce 
priveşte grupa de vârstă 55+, la cele cu studii în vârstă de 20+, din mediul rural, fără ocupaţie şi cu ambii 
părinţi lucrători pe cont propriu. 
Tabelul nr.2.6. Rolul educaţiei în dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale în toate ţările 
membre UE – 25 
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 1. Educaţia şcolară a 
ajutat dezvoltarea 
spiritului de ini ţiativă, 
un fel de atitudine 
antreprenorială 

2. Educaţia 
şcolară a ajutat la 
o mai bună 
utilizare a rolului 
întreprinz ătorilor 
în societăţi 

3. Educaţia 
şcolară mi-a 
stârnit interesul să 
devin antreprenor 

% 
APA*) 

% DPD**)  % 
APA 

% DPD % APA %  DPD 

UE – 25 total 50,4 45,9 47,6 48,7 27,8 68,7 
Bărbaţi – total 52,0 45,0 49,1 47,7 30,4 66,2 
Femei- -total 48,9 46,9 46,2 49,6 25,5 71,1 

Grupe de vârste 
15-24 60,7 34,9 66,9 35,1 36,9 59,1 
25-39 48,1 49,5 47,0 55,1 22,1 77,2 
40-54 40,8 55,7 41,5 58,7 18,7 50,8 
55+ 46,8 45,9 49,0 47,6 22,5 72,2 

Educaţie 
Până la 15 ani 37,8 54,6 40,4 55,2 19,5 75,6 
16-20 ani 45,7 50,8 46,5 54,1 21,3 77,4 
20+ 51,5 45,0 51,5 49,7 23,4 75,1 
Încă la studii 61,8 33,5 67,6 33,8 38,3 56,9 

Urbanizare 
Metropola 47,2 49,5 48,7 52,1 23,7 74,3 
Urban 47,1 48,5 48,6 51,6 22,8 74,7 
Rural 48,1 46,3 50,1 49,1 23,9 73,0 

Ocupaţii  
Angajat pe cont 
propriu 

48,3 48,3 45,6 55,3 28,7 67,2 

Angajat 46,1 51,3 45,3 56,3 18,3 81,9 
Lucrător manual 42,9 52,6 45,6 54,8 21,4 77,4 

Fără ocupaţie 49,2 44,6 52,9 45,3 26,2 69,0 

Ocupaţia părin ţilor  
Ambii pe cont propriu 49,6 45,6 52,6 47,1 26,9 68,6 
Lucrător pe cont 
propriu 

51,5 45,1 49,6 51,6 24,4 73,4 

Ambii angajaţi 46,6 48,9 48,0 52,1 21,9 76,3 
*)  APA = % Acord ferm şi Acord;  
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** ) DPD = % Dezacord ferm şi Dezacord; 
Sursa: Aceeaşi ca la tabelul anterior. 
 În crearea premiselor pentru AF, un rol important îl are educaţia şcolară şi academică, al cărei 
conţinut curricular , ca şi legătura cu practica, sunt factori puternici de influenţă în formarea 
ulterioară a antreprenorilor. 
Prelucrarea datelor din ancheta UE în ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea privind rolul educaţiei, 
relevă proporţii diferite ale respondenţilor legate de aspecte ale contribuţiei şcolii în formarea de 
antreprenori bărbaţi şi femei, pe un palier important de caracteristici (indicatori) macroeconomice. 
În acest sens, distingem trei categorii de întrebări, şi anume: 

– educaţia şcolară a ajutat dezvoltarea spiritului de iniţiativă, care practic reprezintă un fel 
de atitudine antreprenorială-feminină; 

– educaţia şcolară a ajutat la o mai bună înţelegere a rolului întreprinz ătorilor  în societate; 
–  educaţia şcolară a stârnit interesul de a deveni întreprinzător. 

 Cele două categorii de răspunsuri vizează: 
a) proporţia (%) acordului puternic şi a acordului (APA); 
b) proporţia dezacordului puternic şi a dezacordului (DPD). 

 După cum se poate observa din datele tabelului nr.6, la întrebarea nr.1 proporţia APA la 
bărbaţi a fost mai mare decât la femei (52% faţă de 48,9%), ceea ce semnifică, pe cale de consecinţă, un 
procent mai ridicat al femeilor faţă de bărbaţi privind răspunsul DPD (46,9% faţă de 45%). 
Cea mai mare pondere a răspunsurilor APA la femei, în cazul primei întrebări, s-a înregistrat:  

- la grupa de vârstă 15-24 de ani (60,7%);  
- la persoanele de genul feminin aflate încă la studii (61,8%);  
- la persoanele din mediul rural (48,1%);  
- la persoane neocupate (49,2%);  
- la categoria celor care aveau un părinte lucrător pe cont propriu şi unul salariat (51,5%). 

 Aceste persoane practic, consideră că şcoala a avut un rol important în generarea aptitudinilor 
antreprenoriale. 
 În antiteză cu răspunsul APA, proporţia cea mai mare pentru răspunsul DPD, care nu consideră 
şcoala ca fiind promotoare a spiritului de iniţiativă, s-a înregistrat la grupa de vârstă 40-54 de ani 
(55,7%), la persoanele cu educaţie până la vârsta de 15 ani (54,6%), la cele care trăiesc în metropole 
(49,5%), la lucrătorii manuali (52,6%) şi la cele ai căror părinţi sunt angajaţi. 
La cea de a doua, contribuţia educaţiei la mai buna înţelegere a rolului antreprenoriatului în societate, 
cele mai mari ponderi s-au înregistrat în cazul celor care au răspuns afirmativ (APA), la grupa de vârstă 
15-24 ani (66,9%), la nivelul educaţiei persoanelor aflate încă la studii (67,6%), celor din mediul rural 
(50,1%), persoanelor neocupate (52,9%) şi cu ambii părinţi lucrători pe cont propriu (52,6%). 
 Cei care consideră că şcoala nu a avut o contribuţie importantă la mai buna înţelegere a rolului 
antreprenorului în societate – răspuns DPD – aparţin grupei de vârstă 40-54 ani (58,7%), grupei de 



 

5.2i 

persoane educate până la 15 ani (55,2%), celor care locuiesc în metropole (52,,1%), angajaţilor (56,3%) 
şi celor cu ambii părinţi angajaţi. 
 Proporţia răspunsului APA la cea de a treia întrebare vizând insuflarea interesului de a deveni 
antreprenor în anii de şcoală, înregistrează cele mai mari valori procentuale la grupa de vârstă 15-24 ani 
(36,9%), la persoanele aflate încă la studii (38,3%), la cele care au ambii părinţi lucrători pe cont 
propriu. 
 Se observă că femeile, în proporţie de 71,1%, la întrebarea nr.3 au dat un răspuns DPD, cele mai 
mari valori la indicatorii demo-economici analizaţi, înregistrându-se la grupa de vârstă 40-54 ani, la cele 
cu nivelul studiilor aparţinând vârstei 16-20 ani (77,4%), la cele care locuiesc în mediul urban (74,3%), 
angajate (81,9%) şi cu ambii părinţi angajaţi (16,3%). 
 Cele mai mari proporţii ale răspunsului DPD se înregistrează la întrebarea nr.3, ceea ce conduce 
la concluzia că educaţia va trebui în viitor să depună eforturi mai mari în ceea ce priveşte 
capacitatea sa de a trezi şi inocula un interes mai mare pentru ca persoanele de sex feminin să 
devină întreprinzători.  Este vorba de necesitatea de a asigura elevilor noi mentalităţi referitoare la 
competenţă, spirit şi abilităţi antreprenoriale, depinderi practice inovativ-creative. 
  
Stefan BARBALATA 
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