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DISCRIMINAREA DE GEN ÎN AFACERI
ªI SUCCESUL FEMEILOR ÎN CARIERÃ
Când cineva vorbeºte de succes, de obicei se referã la o poziþie importantã în ochii lumii sau la o
slujbã de pe urma cãreia provin mulþi bani ºi toate plãcerile materiale ºi confortul pe care aceºtia îi
implicã. Vãzut dintr-o perspectivã personalã, succesul este un lucru individual, care are semnificaþii
diferite pentru fiecare.
Succesul este o stare, reflectatã în interior ºi la exterior. Succesul înseamnã cunoaºterea calitãþilor
personale ºi încrederea în acestea, folosirea acestora - prin muncã ºi pasiune - pentru atingerea þelului
dorit. Pentru asta, trebuie sã îþi urmãreºti consecvent idealul ºi sã valorifici oportunitãþile ivite,
indiferent de obstacole.
O persoanã consideratã de succes poate, în sinea ei, sã nu se considere aºa, la fel cum se poate
întâmpla ºi invers, ca o persoanã care se considerã de succes sã nu facã aceeaºi impresie celor din jur.
Deºi imaginea femeii de succes este încã o noþiune controversatã la noi în þarã, românii ieºind relativ
recent din era mentalitãþii bãrbatul la muncã, femeia la cratiþã, au început ºi la noi, de câþiva ani,
sã se facã topuri ale femeilor de succes.
Ce este necesar pentru a reuºi în afaceri? Iatã
o întrebare care îi frãmântã enorm pe cei care îºi
doresc foarte mult sã intre în domeniul afacerilor.
Nimeni nu poate sã prescrie ingredientele care ar
conduce cu certitudine spre reuºitã. Însã, este
incontestabil faptul cã fiecare om atribuie
succesului un sens aparte, cel adecvat necesitãþilor
sale la un moment dat, precum ºi scopurilor pe
care ºi le propune sã le atingã.
Deducem cã succesul variazã direct proporþional
cu dimensiunile intereselor ºi realizarea scopurilor
propuse în viaþã. Mintea omului este programatã
sã-ºi propunã anumite scopuri ºi sã încerce sã le
atingã. Aceastã trãsãturã a fost denumitã de I. P.
Pavlov Reflexul scopului, ca instinct ce împinge
orice vietate spre cãutarea a ceva nou - informaþie
nouã, cunoºtinþe noi. Aceasta este forma de bazã
a energiei vitale din organismele noastre.
Întreaga noastrã existenþã, toatã cultura noastrã,
materialã ºi spiritualã, sunt realizate prin
contribuþia acelor oameni care tind spre atingerea
þelurilor pe care ºi le-au propus (conºtient sau
inconºtient) în viaþã.
De aceea este foarte important a ne lãmuri care
sunt scopurile noastre pe termen scurt ºi lung. Acesta
este, de altfel, un prim pas în demersul iniþierii unei
afaceri. Trebuie cunoscut, apoi, efortul necesar
pentru a ajunge la acest deziderat, având în vedere
faptul cã acest domeniu este perceput în continuare,
în majoritatea culturilor, ca aparþinând bãrbaþilor.
Aceste întrebãri contureazã teme de actualitate
pe plan mondial ºi anume antreprenoriatul
feminin ºi promovarea egalitãþii de ºanse, care
se bucurã de tot mai mult interes ºi în România.
Studiile au arãtat cã, atât stilul masculin de
conducere, cât ºi cel feminin pot fi la fel de
eficiente. Femeile au început sã ocupe poziþii de
conducere, sã-ºi înfiinþeze propriile afaceri ºi, mai
mult, sunt în stare sã acorde importanþa cuvenitã,
atât carierei, cât ºi familiei. Drept dovadã stau
statisticile care ne aratã cã numãrul acestor afaceri
la conducerea cãrora se aflã femei a crescut cu
103% în ultimii 10 ani.

Natura a înzestrat fiecare om cu capacitãþi diferite,
trasând distincþii clare între bãrbaþi ºi femei, care se
manifestã ºi în privinþa abilitãþilor manageriale ale
acestora. În studiile realizate de-a lungul timpului sa pus accentul mai mult pe componenta socializãrii
în explicarea acestor diferenþe ºi mai puþin pe
importanþa trãsãturilor biologice
Cercetãtorii au descoperit unele variaþii
fiziologice la nivelul creierului, între cel al unui
bãrbat ºi cel al unei femei. La diferenþele naturale
dintre bãrbaþi ºi femei se adaugã, în mod cert, regulile
sociale ºi stereotipurile culturale, care produc
aºteptãri diferite pentru fetele ºi bãieþii aflaþi în
creºtere, ºi în privinþa opþiunilor profesionale.
Acesta este unul dintre motivele pentru care
studiile indicã faptul cã discriminarea de gen în
afaceri se manifestã în continuare la nivelul
societãþilor moderne; pentru a promova, ca femeie,
într-o funcþie de conducere trebuie sã demonstrezi
cã eºti mai bunã decât un bãrbat aflat într-o funcþie
similarã. Când se fac comparaþii între manageri, de
prea puþine ori este pus accentul pe elemente de
discriminare pozitivã. În timp ce bãrbaþii au
tendinþa de a comanda ºi a controla, tendinþa
femeilor este aceea de a construi o echipã ºi de a
ajunge la o înþelegere. Femeile manager au o analizã
mai atentã ºi prudentã asupra riscurilor în afaceri.
În România, încã de la sfârºitul anilor 90 au
apãrut afaceri de succes realizate de femei, chiar
dacã ele nu au avut amplitudinea ºi succesul celor
conduse de bãrbaþi. Dar a fost un început... În
perioada imediat urmãtoare, atât femeile cât ºi
bãrbaþii au avut libertatea de a-ºi construi cariera
pe care ºi-o doreau sau de a începe o afacere
proprie. Pentru femei, însã, acest drum nu a fost
totuºi la fel de uºor, având în vedere dublul rol,
profesional ºi familial. În decurs de câþiva ani,
femeile din România au început sã obþinã carierele
dorite, dovedind cã pot fi performante în domeniul
în care activau. Multe dintre ele au început sã
ocupe poziþii cheie, devenind manageri de
departamente, directori de firme. O parte dintre
ele a mers mai departe, ºi-au deschis propria firmã.

În urma unor studii realizate de cercetãtori, în
care au fost implicate femeile care au reuºit sã-ºi
facã o carierã de succes în diverse domenii, s-a
constatat cã, indiferent de þara din care provin, ele
se lovesc de aceleaºi greutãþi. În mare parte, putem
discuta de cinci mari preocupãri ale acestora:
autenticitatea, relaþiile, influenþa, flexibilitatea
ºi propria motivaþie.
Autenticitatea - dorinþa de a avea o linie clar
trasatã între interesele profesionale ºi cele personale.
Relaþiile  nevoia fundamentalã a fiecãreia
dintre noi de a intra în contact cu oamenii din jur.
S-a demonstrat faptul cã femeile sunt mult mai
bune decât bãrbaþii în ceea ce priveºte comunicarea
ºi relaþiile între oameni.
Influenþa - dorinþa de a ajuta ºi de a controla
destinul cuiva. Nevoia de a fi influent este acel
factor care ne motiveazã ca sã luãm iniþiative, sã
ne realizãm ºi sã avem încredere în propriile forþe.
Flexibilitate - capacitatea de a se adapta uºor
schimbãrilor care intervin în mediul afacerilor.
Motivaþie - motivaþia, din punct de vedere
managerial este legatã de natura relaþiilor umane,
fenomen complex care semnificã faptul cã oamenii
care sunt mulþumiþi, în acelaºi timp, sunt ºi
productivi.
În teoriile comportamentului organizaþional,
motivaþia apare ca o forþã ce energizeazã, orienteazã
ºi sprijinã comportamentul uman. A cunoaºte
propria motivaþie echivaleazã cu gãsirea rãspunsului
la întrebarea ,,de ce sã întreprind o activitate.
Aceste cinci direcþii de dezvoltare sunt foarte
importante pentru femeile care ocupã poziþii de
conducere în cadrul unei companii sau care doresc
sã iniþieze propria afacere.
Specialiºtii apreciazã cã cele mai importante
trãsãturi de personalitate ºi abilitãþi, pe care
trebuie sã le ai pentru a te lansa într-o afacere ºi
pentru a avea succes, sunt:
energia - puterea de a iniþia o afacere, de a
înfiinþa o firmã ºi de a o conduce; aceasta implicã
vigoarea, spiritul de iniþiativã, ambiþia de a reuºi,
simþul reponsabilitãþii, tenacitatea

abilitãþi mentale - concretizate în inteligenþã,
capacitate de analizã ºi sintezã, gândire creativã
cunoºtinþe de specialitate - cunoºtinþe
tehnice în domeniul afacerii alese, cunoºtinþe de
marketing ºi cunoºtinþe manageriale
abilitãþi de comunicare  capacitatea de a
comunica eficient în afaceri reprezintã un element
esenþial pentru a gestiona o afacere de succes.
Comunicarea managerialã reprezintã o funcþie a
conducerii care face cunoscut rezultatul deciziilor
manageriale ºi stabileºte un climat de înþelegere între
cei care transmit informaþiile ºi cei care le primesc.
capacitate decizionalã  capacitatea de
rezolvare a disfuncþionalitãþilor, responsabilitatea
de a aloca resurse ºi capacitatea de a negocia, care
se realizeazã prin iniþierea de activitãþi, de strategii
ºi tactici care sã conducã la schimbare.
Aceste aptitudini ºi abilitãþi pot fi dobândite prin
educaþie sau experienþã. În plus, femeile pot
beneficia de avantajele intuiþiei, o resursã insuficient
cunoscutã, dar invocatã atât de des încât a devenit o
temã des întâlnitã în literatura de specialitate.
Intuiþia reprezintã abilitatea de a obþine acel gen
de cunoaºtere la care nu putem ajunge prin
interferenþã sau observaþie, raþiune sau experienþã.
Astfel, ea este în mare parte o sursã originalã,
independentã a cunoaºterii, care nu poate fi obþinutã
prin celelalte surse. Intuiþia le ajutã pe femei sã rezolve
problemele într-un mod mai creativ, prin care acceptã
mai uºor ideile celor din jur.
Nu în ultimul rând, abilitatea de a obþine
rezultate este ºi ea la îndemâna femeilor într-o
lume modernã care a depãºit paradigmele de genul
o femeie nu lucreazã, nu face afaceri, nu ....
Aceastã ultimã abilitate, sprijinitã acum de o
societate deschisã ºi modernã, ajutã femeile
sã-ºi demonstreze cã se pot face remarcate în
domeniul antreprenoriatului.
ªtefan BARBÃLATÃ
Expert organizare evenimente

Întâlnire a membrilor reþelei de parteneriate în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/137309

O nouã dimensiune a calitãþii
în învãþãmântul superior economic
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, în calitate de Beneficiar,
a organizat a doua întâlnire, în perioada 12-14.12.2014, a membrilor reþelei de parteneriate realizatã în cadrul
proiectului O nouã dimensiune a calitãþii în învãþãmântul superior economic. Întâlnirea a fost deschisã ºi prezidatã
de managerul de proiect conf.univ.dr. Camelia Firicã.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã
creºterea calitãþii învãþãmântului superior
economic prin adaptarea curriculei la noile provocãri din economie, prin promovarea principiilor
egalitãþii de ºanse ºi a antreprenoriatului,
prin utilizarea în procesul de învãþãmânt a unor
programe informatice complexe.
Agenda întâlnirii a cuprins: Discuþii privind
stadiul actual al colaborãrii din cadrul reþelei
Parteneriatului pentru educaþie ºi calitate în
învãþãmântul superior economic - propuneri
pentru activitatea viitoare; Introducerea rezultatelor
relevante din cercetare în unitãþile curriculare ºi

corelarea curriculei din învãþãmântul superior
economic cu cerinþele economiei bazate pe
cunoaºtere; Stabilirea calendarului de lucru în
cadrul redacþiei viitoarei publicaþii online (stabilire
titlu, colectiv de redacþie, periodicitate, condiþii de
publicare, definitivarea comitetului de recenzori
etc.); Discuþii privind stadiul actual al realizãrii
cursurilor propuse a fi îmbunãtãþite prin proiect
(Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei,
Gestiunea riscurilor, Microeconomie, Macroeconomie, Sisteme ºi aplicaþii informatice în
economie); Creºterea performanþei firmei prin
motivarea resursei umane; Oportunitãþi pentru

studenþi privind demararea propriei afaceri.
Prezentarea proiectului Tineri antreprenori
români  generaþia schimbãrii; Propuneri de
îmbunãtãþire a colaborãrii între membrii reþelei;
Concluziile celei de-a doua întâlniri din cadrul
reþelei de parteneriat.
În prezent, reþeaua de parteneriate numãrã 33 de
parteneri la nivel naþional, din care patru universitãþi
(Universitatea Hyperion din Bucureºti, Universitatea
Ovidius din Constanþa, Universitatea din Piteºti,
Universitatea Alma Mater din Sibiu), un centru de
cercetare (Institutul Naþional de Cercetare ICMET
Craiova) ºi 28 de agenþi economici, aceasta fiind

deschisã în continuare ºi pentru alte entitãþi economice
care vor sã se alãture în proiectul O nouã dimensiune
a calitãþii în învãþãmântul superior economic, Proiect
cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013 Investeºte în oameni !
Cei care doresc sã participe la reþea pot obþine
informaþii suplimentare pe www.crestereacalitatii-invatamantului.ro, unde funcþioneazã ºi
platforma informaticã prin intermediul cãreia
membrii din reþea comunicã ºi îºi prezintã
activitatea.
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