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PARTEA I 
 

 

ANALIZA SITUAłIEI PRIVIND POPULAłIA FEMININĂ ACTIVĂ, OCUPATĂ, 

ŞOMERĂ ŞI A PERSOANELOR ÎN AFARA VÂRSTEI DE MUNCĂ ÎN 

REGIUNEA CENTRU ŞI ÎN JUDEłELE COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ 

 

În vederea caracterizării situaŃiei privind antreprenoriatul feminin şi a persoanelor în vârstă, se 

impune, în prealabil analiza de ansamblu a indicatorilor privind forŃa de muncă, atât la nivelul  

regiunii Centru, cât şi la nivelul celor trei judeŃe: Covasna, Harghita şi Mureş.  

 

1.1. Analiza indicatorilor forŃei de muncă din regiunea Centru în perioada 2006-2008 

 

În regiunea Centru, în perioada 2000-2008 evoluŃia principalilor indicatori referitori la forŃa 

de muncă: populaŃia activă, populaŃia ocupată şi numărul şomerilor se prezintă în tabelul 1.1.  

 

Tabel 1.1.    PopulaŃia activă,ocupată şi a şomerilor pe sexe şi pe medii  în regiunea 

Centru  în perioada    2000-2008 (mii pers.) 

Indicatori Categorii 
Anii 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PopulaŃia 
activă 

Total 1203 1192 1121 1095 1084 1076 1120 1100 1123 

Pe sexe 
 Masculin 668 651 621 613 610 612 635 625 642 

  Feminin 535 541 500 482 474 464 485 475 481 

Pe medii 
   Urban 689 685 678 680 701 686 719 692 715 
   Rural 514 507 443 415 383 390 401 408 408 

PopulaŃia 
ocupată 

Total 1118 1116 1027 1017 980 987 1019 1006 1027 

Pe sexe 
 Masculin 618 608 562 571 546 559 573 564 580 
  Feminin 500 508 465 446 434 428 446 442 447 

Pe medii 
   Urban 619 625 604 618 641 631 658 635 654 
   Rural 499 491 423 399 339 356 361 371 373 

Şomeri 
BIM 

Total 85 76 94 78 104 89 101 94 96 

Pe sexe 
 Masculin 50 43 59 42 64 53 62 61 62 

  Feminin 35 33 35 36 40 36 39 33 34 

Pe medii 
   Urban 70 60 74 62 60 55 61 57 61 
   Rural 15 16 20 16 44 34 40 37 35 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010, INS, Bucureşti 
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Potrivit datelor din Tabelul 1.1,  se constată faptul că atât numărul populaŃiei active cât şi al 

populaŃiei ocupate din regiunea Centru a înregistrat o tendinŃă de scădere, iar numărul de 

şomeri, pe ansamblu o tendinŃă de creştere. EvoluŃia numărului populaŃiei active, a celei 

ocupate şi a numărului  de şomeri în regiunea Centru, în perioada 2000-2008 este prezentată 

în figura 1.1. Astfel, în anul 2008 comparativ cu anul 2000 populaŃia activă a înregistrat o 

scădere cu 6.65%, respectiv cu 80 mii persoane, populaŃia ocupată a scăzut cu 8.14%, 

respectiv cu 91 mii persoane. În acelaşi interval de timp, numărul şomerilor a înregistrat o 

creştere cu 12.94%, respectiv cu 11 mii persoane.  

 

 

Figura 1.1. EvoluŃia populaŃiei active, ocupate şi a numărului de şomeri în regiunea 

Centru în perioada 2000-2008 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010, INS, Bucureşti 

 

Pe baza datelor din tabelul 1.1, se constată faptul că în  privinŃa evoluŃiilor pe sexe, populaŃia 

activă masculină a fost superioară numeric pe întreaga perioadă faŃă de cea feminină, 

înregistrând o scădere mai redusă faŃă de populaŃia activă feminină. În anul 2008 faŃă de anul 

2000, populaŃia activă masculină a scăzut cu 3.89%, adică 26 mii persoane, în timp ce 

populaŃia activă feminină a scăzut cu 10.09%, ceea ce înseamnă o scădere cu 54 mii persoane. 

EvoluŃia structurii populaŃiei active pe sexe în regiunea Centru, în perioada 2000-2008 este 

prezentată în figura  1.2. 
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Figura 1.2 EvoluŃia structurii populaŃiei active pe sexe în regiunea Centru  

în perioada 2000-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS, 

Bucureşti 

 

După cum rezultă din figura 1.2, în întreaga perioadă analizată, populaŃia activă masculină din 

Regiunea Centru, a avut o pondere superioară celei feminine, cu o tendinŃă de creştere a 

acesteia, de la 55,5% în anul 2000, la 57.2% în anul 2008, faŃă de 4.5% în anul 2000 şi 42.8% 

în 2008 pentru populaŃia activă feminină.  

În ceea ce priveşte populaŃia ocupată masculină, în 2008 faŃă de 2000, scăderea a fost de 

6.15%, adică 38 mii persoane, iar populaŃia ocupată feminină a scăzut cu 10.60%, adică 53 

mii persoane. EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate pe sexe în regiunea Centru, în perioada 

2000-2008 este ilustrată  în figura 1.3. 

În privinŃa evoluŃiei structurii populaŃiei ocupate pe sexe în regiunea Centru în perioada 

analizată se constată o situaŃie similară cu cea a populaŃiei active, în sensul că ponderea 

populaŃiei ocupate masculine este mai mare şi în creştere faŃă de cea a celei feminine. Astfel, 

dacă în anul 2000 ponderea populaŃiei masculine era de 55.3%, iar a celei feminine de 44.7%, 

în anul 2008 a fost de 56.5% pentru populaŃia ocupată masculină şi de doar 43.5% pentru cea 

feminină. 

Aşadar, atât populaŃia activă cât şi cea ocupată masculină a înregistrat scăderi mai reduse 

decât cea feminină, iar pe de altă parte, ponderea populaŃiei masculine active şi ocupate a 

înregistrat o tendinŃă de creştere în defavoarea celei feminine.  
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Figura 1.3 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate pe sexe în regiunea Centru  

în perioada 2000-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS, 

Bucureşti 

 

Şomerii  din regiunea Centru au înregistrat evoluŃii diferite pe cele două sexe în anul 2008 

faŃă de anul 2000. În timp ce şomerii de  sex masculin au înregistrat o creştere cu 24%, 

respectiv cu 12 mii persoane, în cazul femeilor s-a înregistrat o reducere cu 2,9%, adică o mie 

de persoane. Comparând însă numărul de şomeri din 2008 faŃă de anul precedent, în cazul 

ambelor sexe s-a înregistrat o creştere cu circa 1000 persoane. EvoluŃia numărului şi a 

structurii şomerilor pe sexe din regiunea Centru în perioada 2000-2008 este prezentată în 

figura 1.4. Se constată că evoluŃiile pe cele două sexe sunt diferite şi înregistrează fluctuaŃii 

semnificate în cadrul intervalului de timp considerat. Astfel, dacă în anul 2000, numărul 

şomerilor de sex masculin era de 50 mii persoane, reprezentând  58.8%, numărul şomerilor de 

sex feminin a fost de 35 mii persoane, adică 41.2%, în anul 2008, în cazul şomerilor de sex 

masculin, numărul acestora a ajuns la 62 mii persoane, fiind de 64.4% din total, iar şomerii de 

sex feminin au fost de 34 mii persoane, adică  35.4% din totalul şomerilor din regiunea 

Centru. FluctuaŃii semnificative s-au înregistrat în prima parte a intervalului considerat în 

privinŃa numărului şomerilor de sex masculin în anul 2001 faŃă de 2000 a scăzut cu 7 mii 

persoane, în 2002 faŃă de 2001 a crescut cu 16 mii persoane, scăzând apoi în 2003 faŃă de 

2002 cu 17 mii persoane, iar în anul următor a crescut din nou cu 22 mii persoane faŃă de 

2003. În cazul şomerilor de sex feminin, modificările anuale nu au fost la fel de importante, 

variaŃia fiind de o mie două mii de persoane. 
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Figura 1.4 EvoluŃia numărului şi a structurii şomerilor pe sexe în regiunea Centru  

în perioada 2000-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS, 

Bucureşti 

Rata şomajului în regiunea Centru în perioada studiată a variat între 6.4-9.6%, aşa cum este 

ilustrat în figura 1.5. În schimb, între cele două sexe există diferenŃe importante. În timp ce 

pentru populaŃia masculină s-a înregistrat o rată a şomajului între 6.6%  şi 10.5%, populaŃia 

feminină a avut variaŃia ratei şomajului între 6.2% şi 8.4%.  

 

 

Figura 1.5 EvoluŃia ratei şomajului pe total şi  pe sexe în regiunea Centru  

în perioada 2000-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS, 

Bucureşti 
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După cum rezultă din figura 5, anul cu cele mai mici rate ale şomajului a fost 2001, cu 6.2% 

pentru populaŃia feminină şi 6.6% pentru cea masculină, iar cele mai ridicate s-au înregistrat 

în anul 2004, cu 8.4% în cazul populaŃiei feminine şi 10.5% pentru populaŃia masculină. 

Un alt aspect al analizei modului de participare a populaŃiei la activitatea economică, în 

funcŃie de vârstă şi sexe în perioada 2006-2008 din regiunea Centru este reprezentat de  

ponderea populaŃiei active, a celei ocupate şi a şomerilor  în totalul populaŃiei pe grupe de 

vârstă şi sexe. EvoluŃia structurii populaŃiei active în regiunea Centru între 2006-2008, ca 

pondere în totalul populaŃiei pe grupe de vârstă şi sexe este prezentată în tabelul 1.2. 

Comparând ponderea populaŃiei active în totalul populaŃiei aflate în vârsta de muncă, se 

constată că populaŃia masculină deŃine o pondere mai mare decât cea feminină, astfel  dacă 

populaŃia masculină în vârstă de muncă deŃine în jur de 70% , populaŃia feminină atrage doar 

în jur de 50% din total. 

 

Tabel 1.2 Structura populaŃiei active pe grupe de vârstă şi sexe în totalul  populaŃiei 

 în regiunea Centru între 2006-2008 

Grupe de vârstă 
Ponderea populaŃiei active în total  populaŃie % 

2006 2007 2008 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 
15 - 64 ani       
din care: 

70,0 53,2 68,5 52,2 70,8 53,0 

      15 - 24 ani 36,9 23,6 35,6 23,0 37,9 24,1 
      25 - 34 ani  86,2 70,4 84,5 67,0 85,9 67,9 
      35 - 44 ani 92,1 75,1 89,3 74,6 91,6 75,9 
      45 - 54 ani 83,2 67,7 82,6 66,9 84,0 65,8 
      55 - 64 ani 46,1 22,5 44,0 22,3 48,4 24,8 
65 ani şi peste 6,4 4,1 9,1 4,8 7,3 3,9 

Total 51,3 37,5 50,5 36,9 52,0 37,3 
Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2007, 2008, 

2010, INS, Bucureşti 

 

Grupa de vârstă de muncă pentru care s-a înregistrat cea mai mare  pondere este între 35-44 

ani, atât în ceea ce priveşte populaŃia masculină, cu o pondere în totalul populaŃiei din grupa 

respectivă de 92.1% în 2006 şi 91.6% în 2008, cât şi în privinŃa populaŃiei feminine, cu 75.1% 

în 2006 şi 75.9% în 2008. Pe locul al doilea se situează grupa de vârstă cuprinsă între 25-34 

ani,cu o pondere cuprinsă între  84-86% în cazul populaŃiei masculine şi cu 67-70% în cazul 

populaŃiei feminine. Pe locul III se situează grupa de vârstă cuprinsă între 45-54 ani, cu 82-
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84% pentru populaŃia masculină şi cu 65-67% pentru populaŃia feminină. PopulaŃia tânără, cu 

vârsta cuprinsă între 15-24 ani deŃine cele mai reduse ponderi şi în acelaşi timp,  cele mai 

apropiate ponderi între populaŃia masculină şi cea feminină, respectiv de 35-36% în cazul 

populaŃiei masculine şi 23-24% pentru populaŃia feminină. În ceea ce priveşte populaŃia în 

vârstă, situată în afara vârstei de muncă, ponderi mai mari revin populaŃiei masculine, cu 

6.4% în 2006, 9.1% în 2007 şi 7.3% în 2008, în timp ce populaŃia feminină situată în afara 

vârstei de muncă deŃine o pondere mult mai redusă şi relativ uniformă în perioada analizată, 

cu 4.1% în 2006, 4.8% în 2007 şi 3.9% în 2008. Aşadar, populaŃia feminină are un grad mai 

redus de implicare în activitatea economică, atât pentru persoanele aflate în vârsta de muncă, 

dar şi pentru cele vârstnice. Structura populaŃiei active masculine şi feminine, pe grupe de 

vârstă în 2008 este prezentată în figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6 Structura populaŃiei active pe grupe de vârstă şi pe sexe în regiunea Centru  

în anul 2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS 

 

EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate în regiunea Centru între 2006-2008, ca pondere în 

totalul populaŃiei pe grupe de vârstă şi sexe este prezentată în tabelul 3. Analizând datele din 

tabelul 1.3, se constată că se menŃin aceleaşi tendinŃe ca şi în cazul populaŃiei active, cu cele 

mai mari ponderi înregistrate pentru grupa de vârstă 35-44 ani, urmate de ponderile 

corespunzătoare grupei de vârstă 25-34 ani şi pe locul III, cu procente foarte apropiate faŃă de 

grupa precedentă, ponderile corespunzătoare grupei de vârstă cuprinsă între 45-54 ani. 
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Tabel 1.3 Structura populaŃiei ocupate pe grupe de vârstă şi sexe în totalul  populaŃiei 

 în regiunea Centru între 2006-2008 

Grupe de vârstă 

Ponderea populaŃiei ocupate în total  populaŃie % 

2006 2007 2008 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

15 - 64 ani      

din care: 
63,1 48,9 61,8 48,4 63,9 49,3 

      15 - 24 ani 28,8 18,2 26,2 18,0 28,8 19,2 

      25 - 34 ani  77,7 64,9 76,3 63,6 78,2 64,5 

      35 - 44 ani 85,7 70,4 84,4 70,3 84,8 71,3 

      45 - 54 ani 76,0 63,0 75,2 62,0 78,2 61,0 

      55 - 64 ani 43,1 22,0 42,0 22,0 43,9 24,3 

65 ani şi peste 6,4 4,1 9,1 4,8 7,3 3,9 

Total 46,3 34,5 45,6 34,3 47,0 34,7 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2007, 2008, 

2010, INS, Bucureşti 

 

SituaŃia comparativă pe grupe de vârstă şi pe sexe în privinŃa populaŃiei ocupate din regiunea 

Centru, în anul 2008 se prezintă în figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7 Structura populaŃiei ocupate pe grupe de vârstă şi pe sexe în regiunea Centru  

în anul 2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS, 

Bucureşti 
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Structura şomerilor pe grupe de vârstă şi pe sexe în totalul populaŃiei regiunii Centru în 

perioada 2006-2008 se prezintă în tabelul 1.4. Se observă că procentele populaŃiei masculine 

sunt de asemenea superioare celei feminine la toate grupele de vârstă. Pe total, ponderea 

şomerilor de sex masculin este în jur de 6%, iar pentru populaŃia feminină este în jur de 3%. 

 

Tabel 1.4 Structura şomerilor pe grupe de vârstă şi sexe în totalul  populaŃiei 

 din regiunea Centru între 2006-2008 

Grupe de vârstă 

Ponderea şomerilor în total  populaŃie % 

2006 2007 2008 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

15 - 64 ani      

din care: 
6,9 4,3 6,7 3,8 6,9 3,7 

      15 - 24 ani 8,1 5,4 9,4 5,0 9,1 4,9 

      25 - 34 ani  8,5 5,5 8,2 3,4 7,7 3,4 

      35 - 44 ani 6,4 4,7 4,9 4,3 6,8 4,6 

      45 - 54 ani 7,2 4,7 7,4 4,9 5,8 4,8 

      55 - 64 ani 3,0 0,5 2,0 0,3 4,5 0,5 

Total 5,0 3,0 4,9 2,6 5,0 2,6 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2007, 2008, 

2010, INS, Bucureşti 

 

Pe grupe de vârstă, ponderea cea mai mare, revine grupei de vârstă 15-24 ani, cu procente 

cuprinse între 8.1%-9.4% în cazul şomerilor de sex masculin, respectiv între 4.9%-5.4% în 

cazul şomerilor de sex feminin. Pe locul II se situează  persoanele din grupa de vârstă 25-34 

ani, cu procente cuprinse între 7.75-8.5% în cazul şomerilor de sex masculin şi între 3.4%-

5.5% în cazul şomerilor de sex feminin. Pe locul III se încadrează  persoanele cuprinse în 

intervalul de vârstă 45-54 ani, având ponderile între 5.8%-7.4% pentru populaŃia şomeră 

masculină şi între 4.7%-4.9% pentru populaŃia şomeră feminină. Cele mai mici ponderi s-au 

înregistrat pentru şomerii cu vârsta de peste 55 ani, dar cu diferenŃe importante între cele două 

sexe, respectiv între 2%-4.5% pentru persoanele de sex masculin şi doar de 0.3-0.5% în cazul 

persoanelor de sex feminin. SituaŃia comparativă  pe cele două sexe, pe grupe de vârstă, în 

2008, în regiunea Centru este ilustrată în figura 1.8. 
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Figura 1.8 Structura şomerilor pe grupe de vârstă şi pe sexe în regiunea Centru  

în anul 2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2010, INS, 

Bucureşti 

 

PopulaŃia ocupată din regiunea Centru în funcŃie de nivelul de pregătire profesională şi pe 

sexe, în perioada 2006-2008 este prezentată  în tabelul 5, din care rezultă că numărul cel mai 

mare din populaŃia ocupată corespunde studiilor medii, cu o tendinŃă crescătoare în cazul 

populaŃiei ocupate masculine.  

Tabel 1.5 EvoluŃia populaŃiei ocupate pe sexe în funcŃie de nivelul de pregătire 

profesională în regiunea Centru între 2006-2008 

Nivel de 

pregătire 

profesională 

2006 2007 2008 

PopulaŃia 

ocupată 

regiunea 

Centru  

(mii pers) 

din care: 
PopulaŃia 

ocupată 

regiunea 

Centru  

(mii pers) 

din care: 
PopulaŃia 

ocupată 

regiunea 

Centru  

(mii pers) 

din care: 

Masc Fem. Masc. Fem. Masc Fem. 

Superior 134 73 61 140 75 65 147 77 70 

Mediu 725 402 323 699 392 307 723 411 312 

Scăzut 160 98 62 167 97 70 157 92 65 

TOTAL 1019 573 446 1006 564 442 1027 580 447 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României, 2007, 2008, 

2010, INS, Bucureşti 

PopulaŃia ocupată masculină cu un nivel scăzut de pregătire profesională a înregistrat o 

tendinŃă de scădere de la un an la altul. În ceea ce priveşte persoanele cu studii superioare, atât 
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cele de sex masculin cât şi feminin au înregistrat creşteri anuale în perioada analizată, cu 2 mii 

persoane în cazul populaŃiei ocupate masculine şi cu 4 respectiv 5 mii persoane în cazul 

populaŃiei ocupate feminine. Cu toate că numărul persoanelor ocupate feminine este inferior 

celui al persoanelor masculine, în cei trei ani analizaŃi, creşterea persoanelor feminine  cu 

studii superioare este mai importantă decât în cazul persoanelor masculine.  

Structura populaŃiei ocupate în funcŃie de nivelul de pregătire şi sexe din regiunea Centru este 

prezentată în tabelul 1.6 pentru perioada 2006-2008.  

 

Tabel 1.6 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate pe sexe în funcŃie de nivelul de pregătire 

profesională în regiunea Centru între 2006-2008 

Nivel de 

pregătire 

profesională 

Ponderea populaŃiei ocupate  

2006 2007 2008 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

Superior 12,7% 13,7% 13,3% 14,7% 13,3% 15,7% 

Mediu 70,2% 72,4% 69,5% 69,5% 70,9% 69,8% 

Scăzut 17,1% 13,9% 17,2% 15,8% 15,9% 14,5% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

Comparând structura populaŃiei ocupate masculine cu a celei feminine se constată că 

ponderea cea mai mare, în întreaga perioadă analizată, aparŃine persoanelor cu studii medii în 

cazul ambelor categorii. În schimb, pentru populaŃia ocupată masculină, ponderea persoanelor 

cu studii superioare este inferioară celor cu un nivel scăzut de pregătire profesională, pe tot 

parcursul perioadei, iar pentru populaŃia ocupată feminină, în anul 2008, situaŃia este opusă, în 

sensul că procentul persoanelor cu studii superioare este mai mare decât a celor cu nivel 

scăzut al pregătirii profesionale. 

Analiza structurii populaŃiei ocupate în funcŃie de nivelul de pregătire profesională şi vârstă 

din regiunea Centru evidenŃiază atât asemănări cât şi deosebiri între persoanele de sex feminin 

şi masculin. EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate cu studii superioare în funcŃie de vârstă şi 

de sex este prezentată în tabelul 1.7. 
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Tabel 1.7 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate pe grupe de vârstă şi sexe cu pregătire 

profesională superioară în regiunea Centru între 2006-2008 

Grupe de 

vârstă (ani) 

Ponderea populaŃiei ocupate cu studii superioare % 

2006 2007 2008 

masculin feminin masculin feminin masculin feminin 

15-24 3,0 6,5 1,9 5,4 2,4 5,7 

25-34 34,8 40,5 41,8 42,4 40,0 42,6 

35-44 22,6 23,1 19,8 21,3 22,1 22,7 

45-54 23,6 22,8 22,3 22,8 21,1 20,4 

55-64 14,4 6,6 13,0 7,6 14,1 8,1 

65 ani şi peste 1,6 0,5 1,2 0,5 0,3 0,5 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

Din tabelul 1.7 rezultă că cea mai mare pondere din totalul populaŃiei ocupate cu studii 

superioare aparŃine persoanelor din grupa de vârstă 25-34 ani, atât la masculin cât şi la 

feminin, cu o tendinŃă de creştere de la 34.8% în 2006 la 40.0% în 2008 pentru masculin, 

respectiv de la 40.5% în 2006 la 42.6% în 2008 pentru feminin. Grupa de vârstă pentru care  

se înregistrează o creştere a ponderii de la un an la altul, în  cazul populaŃiei ocupate feminine 

cu studii superioare, este cea cuprinsă între 55-64 ani. Singura excepŃie, pentru care procentul 

se menŃine constant la 0.5%, în întreaga perioadă analizată, o reprezintă grupa persoanelor în 

vârstă, de 65 ani şi peste. În cazul populaŃiei masculine, scăderi ale ponderilor se constată atât 

pentru grupa de vârstă 45-54 ani, de la 23.6% în 2006 la 21.1% în 2008, cât şi pentru 

persoanele în vârstă de 65 ani şi peste, de la 1.6% în 2006 la 0.3% în 2008. 

În tabelul 1.8 se prezintă structura populaŃiei ocupate cu studii medii din regiunea Centru în 

perioada 2006-2008. Cea mai mare pondere atât la masculin cât şi la feminin aparŃine grupei 

de vârstă 35-44 ani, cu o uşoară creştere de la 29% în 2006 la 30% în 2008 pentru populaŃia 

ocupată masculină, respectiv de la 30.8% în 2006 la 32.7% în 2008 pentru populaŃia ocupată 

feminină. Nu există diferenŃe importante în ceea ce priveşte evoluŃia structurii populaŃiei 

ocupate cu pregătire medie pe sexe, ponderile sunt uşor modificate în perioada analizată. Cea 

mai mică pondere aparŃine persoanelor în vârstă de 65 ani şi peste, care se situează în 2008 la 

0.6% în cazul populaŃiei ocupate masculine şi doar 0.1% în cazul populaŃiei ocupate feminine.  
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Tabel 1.8 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate pe grupe de vârstă şi sexe cu pregătire 

profesională medie în regiunea Centru între 2006-2008 

Grupe de 

vârstă (ani) 

Ponderea populaŃiei ocupate cu studii medii % 

2006 2007 2008 

masculin feminin masculin feminin masculin feminin 

15-24 9,6 7,7 9,2 7,7 9,6 8,3 

25-34 28,7 29,8 27,8 29,5 27,5 29,5 

35-44 29,0 30,8 30,1 33,0 30,0 32,7 

45-54 24,5 26,9 23,9 25,7 23,7 24,6 

55-64 7,7 4,6 8,0 3,9 8,6 4,8 

65 ani şi peste 0,5 0,2 1,0 0,2 0,6 0,1 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

În tabelul 1.9 este evidenŃiată evoluŃia structurii populaŃiei ocupate din regiunea Centru cu o 

pregătire profesională scăzută pentru perioada 2006-2008. 

 

Tabel 1.9 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate pe grupe de vârstă şi sexe cu pregătire 

profesională scăzută în regiunea Centru între 2006-2008 

Grupe de 

vârstă (ani) 

Ponderea populaŃiei ocupate cu nivel scăzut de pregătire profesională  

% 

2006 2007 2008 

masculin feminin masculin feminin masculin feminin 

15-24 17,4 10,2 14,1 9,3 14,5 7,9 

25-34 26,2 16,9 24,5 15,9 26,3 13,1 

35-44 17,4 14,9 19,0 13,2 17,3 15,8 

45-54 19,6 27,2 20,5 28,4 19,5 28,0 

55-64 13,2 18,8 13,7 20,6 14,2 23,5 

65 ani şi peste 6,2 12,0 8,2 12,6 8,2 11,7 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 
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Cu toate că în totalul populaŃiei ocupate, persoanele cu un nivel scăzut al pregătirii 

profesionale au cea mai mică pondere, structura acestora prezintă diferenŃe mai mari faŃă de 

cea corespunzătoare celorlalte niveluri de pregătire profesională prezentate anterior, datele din 

tabelul 1.9 sunt ilustrate grafic în figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate cu nivel scăzut de pregătire 

profesională pe grupe de vârstă şi pe sexe în regiunea Centru între anii 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

Potrivit structurii din figura 1.9 a populaŃiei ocupate cu un nivel scăzut al pregătirii 

profesionale, pe întreaga perioadă, cea mai mare pondere în cazul persoanelor masculine 

revine grupei de vârstă 25-34 ani, cu aproximativ 26% atât în 2006 cât şi în 2008, iar pentru 

persoanele de sex feminin, această grupă de vârstă ocupă doar locul III. Ponderea cea mai 

mare pentru populaŃia feminină aparŃine grupei de vârstă 45-54 ani, cu 27.2% în 2006 şi 

respectiv 28% în 2008, în timp ce pentru populaŃia masculină această grupă de vârstă ocupă 

locul II. În întreaga perioadă, cea mai mică pondere în totalul populaŃiei feminine cu nivel 

scăzut de pregătire profesională, aparŃine grupei de vârstă 15-24 ani, cu un procent de 10.2% 

în anul 2006, cu o tendinŃă de scădere, ajungând în 2008 la 7.9%. Ponderea imediat următoare 

aparŃine persoanelor în vârstă, de 65 ani şi peste, de 12% în 2006, respectiv de 11.7% în 2008. 

O tendinŃă de creştere a ponderii în totalul populaŃiei ocupate feminine se constată la grupa de 

vârstă 55-64 ani, de la 18.8% în 2006, la 23.5% în 2008. 
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Un alt aspect important, în strânsă legătură cu fenomenul antreprenorial se referă la structura 

populaŃiei ocupate în funcŃie de statutul profesional. EvoluŃia populaŃiei ocupate în funcŃie de 

statutul profesional în perioada 2006-2008, în regiunea Centru se prezintă în figura 1.10. În 

privinŃa salariaŃilor se observă în figura 10 că evoluŃia a fost fluctuantă, astfel dacă în 2007 

faŃă de 2006 numărul salariaŃilor a scăzut cu 5 mii persoane, respectiv cu 0.62%, în anul 2008 

faŃă de anul 2007, s-a înregistrat o creştere cu 34 mii persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu 

4.24%. Numărul patronilor, în schimb, a înregistrat o tendinŃă de scădere, de la 21 mii 

persoane în 2006 la 19 mii persoane în 2007, adică o scădere cu 9.52%, ajungând în 2008 la 

doar 13 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 31.57% faŃă de anul precedent. În cazul 

lucrătorilor pe cont propriu se constată o creştere în 2007 faŃă de 2006 cu 4 mii persoane, 

adică 3%, în schimb în 2008 faŃă de 2007 se observă o scădere cu 5 mii persoane, respectiv cu 

circa 4%. Lucrătorii familiali neremuneraŃi au înregistrat o tendinŃă de scădere de la un an la 

altul, cu 2 mii persoane. 

 

 

Figura 1.10 EvoluŃia populaŃiei ocupate în funcŃie de statutul profesional în regiunea 

Centru între anii 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

Structura populaŃiei ocupate în funcŃie de statutul profesional în funcŃie de sexe din regiunea 

Centru în perioada analizată se prezintă în tabelul 1.10. În cazul salariaŃilor, ponderea 

femeilor şi a bărbaŃilor este destul de apropiată, faŃă de situaŃia înregistrată pentru celelalte 

categorii profesionale, dar cu o uşoară tendinŃă de scădere, de la 47.4% în 2006 la 46.2% în 

2008.  
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Tabel 1.10 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate în funcŃie de statutul profesional şi sex  

în regiunea Centru între 2006-2008 

Statut 

profesional 

2006 2007 2008 

Total 

pop. 

ocupată 

(mii 

pers) 

din care : Total 

pop. 

ocupată 

(mii 

pers) 

din care : Total 

pop. 

ocupată 

(mii 

pers) 

din care : 

Masc

(%) 

Fem. 

(%) 

Masc 

(%) 

Fem. 

(%) 

Masc. 

(%) 

Fem. 

(%) 

Salariat 806 52,6 47,4 801 53,3 46,7 835 53,8 46,2 

Patron 21 71,4 28,6 19 78,9 21,1 13 76,9 23,1 

Lucrător pe 

cont propriu 
133 80,5 19,5 137 76,6 23,4 132 78,0 22,0 

Lucrător 

familial 

neremunerat 

59 45,8 54,2 49 34,7 65,3 47 38,3 61,7 

Total  1019 56,2 43,8 1006 56,1 43,9 1027 56,5 43,5 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

DiferenŃe semnificative se constată între femei şi bărbaŃi în cazul patronilor şi a lucrătorilor pe 

cont propriu, tocmai categoriile cele mai importante din perspectiva antreprenoriatului. Dacă 

ponderea bărbaŃilor în totalul patronilor era în 2006 de 71.4%, iar cea a femeilor de 28.6%, în 

anul 2008, procentele erau de 76.9% pentru bărbaŃi şi doar 23.1% pentru femei. În ceea ce 

priveşte structura după sex a lucrătorilor pe cont propriu, se constată o discrepanŃă şi mai 

mare, de 80.5% în cazul persoanelor de sex masculin şi doar 19.5% în cazul persoanelor de 

sex feminin în 2006, ajungând în 2008 la 78% în cazul bărbaŃilor şi la 22% în ceea ce priveşte 

femeile. Singura categorie profesională pentru care ponderea femeilor este superioară celei a 

bărbaŃilor este cea a lucrătorilor familiali neremuneraŃi, cu o tendinŃă crescătoare pe parcursul 

perioadei, astfel în 2006 ponderea femeilor era de 54.2% şi a bărbaŃilor de 45.85, în anul 2008 

s-a structura corespunzătoare era de 38.3% pentru bărbaŃi şi 61.7% pentru femei.  

InformaŃii importante se pot obŃine în ceea ce priveşte populaŃia ocupată, în funcŃie de ramura 

de activitate de care aparŃine. În regiunea Centru, structura populaŃiei ocupate civile, în 

perioada 2006-2008 se prezintă în tabelul 1.11. Din cauza modificării structurii populaŃiei 

ocupate, urmărite de Institutul NaŃional de Statistic pe activităŃi ale economiei naŃionale, în 

2008, faŃă de anii precedenŃi, în vederea asigurării comparabilităŃii datelor pentru întreaga 

perioadă analizată s-au inclus în categoria serviciilor generale următoarele activităŃi:  
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- Intermedieri financiare şi asigurări; 

- TranzacŃii imobiliare; 

- AdministraŃie publică şi apărare; asigurări sociale în domeniul public; 

- ÎnvăŃământ; 

- Sănătate şi asistenŃă socială; 

- Alte servicii generale. 

  

Tabel 1.11 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate civile în funcŃie de activităŃile din 

economia naŃională în regiunea Centru între 2006-2008 

ActivităŃi ale economiei naŃionale 

PopulaŃia ocupată civilă     

(mii persoane) 

2006 2007 2008 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 253,5 247,0 241,6 

Industrie 298,3 295,4 299,0 

ConstrucŃii 53,3 60,9 75,5 

ComerŃ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 146,7 157,5 147,3 

Transport, depozitare şi comunicaŃii 53,4 56,3 63,1 

Hoteluri şi restaurante 22,8 25,0 26,3 

Servicii generale 170,9 179,5 180,3 

Alte activităŃi şi servicii 26,0 28,3 13,4 

Total 1024,9 1049,9 1046,5 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

În baza datelor din tabelul 1.11 se constată că în regiunea Centru, populaŃia ocupată din 

agricultură, silvicultură, pescuit a avut o tendinŃă de scădere de la un an la altul din perioada 

analizată, de la 253,5 mii persoane în 2006 la 241,6 mii persoane în 2008, sector de activitate 

care a scăzut cu 4,7% în intervalul de timp luat în considerare . Creşteri ale populaŃiei ocupate 

s-au înregistrat însă în mai multe sectoare de activitate: în construcŃii de la 53,3 mii în 2006 la 

75,5 mii persoane în 2008, reprezentând cea mai însemnată creştere, cu 41,7%,  în domeniul 

transporturilor de la 53,4 mii în 2006 la 63,1 mii în 2008, ceea ce înseamnă o creştere cu 

18,2%, în domeniul hotelurilor şi restaurantelor de la 22,8 mii la 26,3 mii persoane în 2008, 

ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 15,1%, în cazul serviciilor generale de la 170,9 

mii în 2006 la 180,3 mii persoane în 2008.  
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Structura populaŃiei ocupate din regiunea Centru se prezintă în figura 1.11, evidenŃiind 

procentele corespunzătoare fiecărui domeniu al activităŃii economice. 

 

 

Figura 1.11 EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate în funcŃie de activităŃile economice în 

regiunea Centru între anii 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

În întreaga perioadă, ponderea cea mai mare în totalul populaŃiei ocupate civile s-a înregistrat 

în domeniul industriei, chiar dacă a avut o uşoară tendinŃă de scădere, de la 29,1% în 2006 la 

28,6% în anul 2008. Pe locul II s-a situat agricultura, silvicultura, pescuitul, având de 

asemenea o uşoară tendinŃă de scădere, de la 24,7% în 2006 la 23,1% în 2008. O creştere a 

ponderii populaŃiei ocupate civile se observă în următoarele domenii: construcŃiile de la 5,2% 

în 2006 la 7,2% în 2008, în transport, depozitare şi comunicaŃii de la 5,2% în 2006 la 6,0% în 

2008, în domeniul hotelurilor şi restaurantelor de la 2,2% în 2006 la 2,6% în 2008, precum şi 

în cazul serviciilor generale de  la 16,7% în 2006 la 17,2% în 2008. 
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1.2. Analiza populaŃiei ocupate civile din judeŃele Covasna, Harghita şi Mureş în 

perioada 2006-2008 

 

Analiza populaŃiei ocupate civile la nivelul judeŃelor Covasna, Harghita şi Mureş evidenŃiază 

atât aspecte comune cât şi aspecte specifice. EvoluŃia numărului populaŃiei ocupate civile în 

cele trei judeŃe în perioada 2006-2008 se prezintă în tabelul 1.12. 

 

 

Tabel 1.12 EvoluŃia populaŃiei ocupate civile  

în judeŃele Covasna, Harghita, Mureş  între 2006-2008 

JudeŃul 

PopulaŃia ocupată civilă     

(mii persoane) 

2006 2007 2008 

Covasna 85,2 88,3 87,0 

Harghita 129,5 133,1 134,0 

Mureş 236,2 238,1 236,8 

Total regiunea Centru 1024,9 1049,9 1046,5 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

După cum se poate observa în tabelul 1.12, în cazul celor trei judeŃe analizate s-a înregistrat o 

creştere a numărului populaŃiei ocupate în 2007 faŃă de  2006, iar în 2008 faŃă de 2007 pentru 

judeŃul Harghita se menŃine tendinŃa ascendentă, în timp ce în judeŃele Covasna şi Mureş se 

constată o scădere, ca şi  la nivelul regiunii Centru din care fac parte. Dintre cele trei judeŃe, 

judeŃul Mureş are cel mai mare număr al populaŃiei ocupate, de peste 200 mii persoane, urmat 

de judeŃul Harghita cu o populaŃie ocupată cuprinsă între 129 mii şi 134 mii persoane, iar pe 

locul III se situează judeŃul Covasna cu o populaŃie ocupată cuprinsă între 85 mii şi 88 mii 

persoane. Cu toate că numărul populaŃiei ocupate este diferit ca mărime, evoluŃia în cei trei 

ani este asemănătoare, cu o tendinŃă anuală de creştere. Astfel, în cazul judeŃului Covasna, s-a 

înregistrat în 2008 faŃă de 2006 o creştere procentuală 2,1%, ceea ce reprezintă o creştere cu 

1,8 mii persoane, în cazul judeŃului Harghita creşterea procentuală a fost de 3,5%, dar în 

mărime absolută a reprezentat o creştere cu 4,5 mii persoane, iar la nivelul judeŃului Mureş, a 

crescut numărul populaŃiei ocupate doar cu 0,3%, dar care reprezintă 600 persoane. În schimb, 

în anul 2008 faŃă de 2007, în judeŃul Covasna s-a înregistrat o scădere cu 1,5%, respectiv cu 

1,3 mii persoane, în judeŃul Mureş scăderea procentuală a fost de 0,5%, iar în mărime absolută 
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cu 1,3 mii persoane. În cazul judeŃului Harghita s-a înregistrat o uşoară creştere în 2008 faŃă 

de 2007, cu 0,7%, respectiv cu 900 persoane. 

Ponderea populaŃiei ocupate civile a celor trei judeŃe, în totalul regiunii Centru a reprezentat 

44% în anul 2006, 43,8% în 2007 şi respectiv 43,7% în 2008. Ponderea fiecărui judeŃ în 

totalul populaŃiei ocupate civile din regiunea Centru este prezentată în figura 1.12. 

 

 

Figura 1.12 EvoluŃia ponderii populaŃiei ocupate în Covasna, Harghita, Mureş  

între  anii 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

Potrivit datelor din figura 1.12 se constată că ponderea populaŃiei ocupate civile din judeŃul 

Covasna a fost relativ stabilă în perioada 2006-2008, înregistrând  8,3% în 2006, 8,4% în 

2007 şi revenind  la 8,3% în anul 2008. JudeŃul Harghita a urmat o evoluŃie similară, dar 

procentele corespunzătoare s-au situat între 12,6% în 2006 şi respectiv 12,8% în 2008. În 

cazul judeŃului Mureş, a scăzut ponderea populaŃiei ocupate de la 23% în 2006, la 22,7% în 

2007, iar în 2008 a ajuns la 22,6%. 

În funcŃie de datele statistice oficiale privind populaŃia ocupată la nivelul judeŃelor se poate 

analiza situaŃia pe domenii de activitate economică, în scopul de a compara situaŃia existentă 

la nivelul judeŃelor cu cea corespunzătoare la nivel naŃional şi la nivel de regiune economică 

de dezvoltare. 

DistribuŃia populaŃiei ocupate în funcŃie de activităŃile economice din judeŃul Covasna este 

prezentată în tabelul 1.13 pentru perioada 2006-2008. Pe baza datelor din tabelul 1.13, se 

constată faptul că în majoritatea activităŃilor economice s-a înregistrat o uşoară creştere în 
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2007 faŃă de 2006 şi o scădere a numărului populaŃiei ocupate civile în anul 2008 faŃă de anul 

precedent. ExcepŃii de la această tendinŃă se observă în domeniul industriei, în transport, 

depozitare, comunicaŃii, unde se menŃine o tendinŃă crescătoare în perioada studiată. În anul 

2008 faŃă de 2006, cea mai importantă creştere procentuală s-a înregistrat în domeniul 

construcŃiilor, cu 32,3%, adică o creştere cu o mie de persoane, urmată de cea din domeniul 

transport, depozitare, comunicaŃii, cu 23,3%, ceea ce reprezintă o creştere cu 700 persoane. 

 

Tabel 1.13 EvoluŃia populaŃiei ocupate civile pe activităŃi economice 

în judeŃul Covasna  între 2006-2008 

ActivităŃi ale economiei naŃionale 

PopulaŃia ocupată civilă     

(mii persoane) 

2006 2007 2008 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 24,8 24,4 23,5 

Industrie 25,2 26,0 27,0 

ConstrucŃii 3,1 3,0 4,1 

ComerŃ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 
11,7 13,2 12,0 

Transport, depozitare şi comunicaŃii 3 3,3 3,7 

Hoteluri şi restaurante 1,8 2,0 1,8 

Servicii generale 13,7 14,6 14,2 

Alte activităŃi şi servicii 1,9 1,8 0,7 

Total 85,2 88,3 87,0 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

TendinŃe descrescătoare corespund agriculturii, silviculturii, pescuitului, precum şi în 

domeniul hotelurilor şi restaurantelor. Structura populaŃiei ocupate în judeŃul Covasna este 

prezentată în figura 1.13. 

Ponderile cele mai mari în totalul populaŃiei ocupate civile din judeŃul Covasna aparŃin în 

întreaga perioadă industriei, agriculturii, silviculturii şi pescuitului, respectând aceeaşi 

structură înregistrată la nivelul regiunii Centru de care aparŃine. 
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Figura 1.13 Structura pe activităŃi economice a populaŃiei ocupate în Covasna    

între 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

JudeŃul Harghita a avut o evoluŃie ascendentă a numărului populaŃiei ocupate civile în anii 

2006-2008, după cum rezultă din tabelul 1.14, care cuprinde şi evoluŃia pe sectoare ale 

economiei naŃionale. 

 Tabel 1.14 EvoluŃia populaŃiei ocupate civile pe activităŃi economice 

în judeŃul Harghita  între 2006-2008 

ActivităŃi ale economiei naŃionale 

PopulaŃia ocupată civilă     

(mii persoane) 

2006 2007 2008 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 43,4 42,4 41,5 

Industrie 35,4 34,9 36,8 

ConstrucŃii 4,5 5,6 6,9 

ComerŃ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
16,7 18,0 17,0 

Transport, depozitare şi comunicaŃii 5,3 6,3 6,6 

Hoteluri şi restaurante 1,8 2,1 2,4 

Servicii generale 20,1 21,3 21,9 

Alte activităŃi şi servicii 2,3 2,5 0,9 

Total 129,5 133,1 134,0 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 
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În cazul unora dintre activităŃile economice se menŃine tendinŃa crescătoare a numărului 

populaŃiei ocupate civile, cum ar fi în industrie, de la 35,4 mii persoane în 2006, la 41,5 mii 

persoane în 2008, ceea ce reprezintă o creştere cu 4%, respectiv cu 1,4 mii persoane, în 

construcŃii creşterea procentuală este semnificativă, cu 53,3%, adică 2,4 mii persoane, în 

transport, depozitare, comunicaŃii cu 24,5%, respectiv cu 1,3 mii persoane, în domeniul 

hotelurilor şi restaurantelor cu 33,3%, creştere care în mărime absolută reprezintă doar 1,3 mii 

persoane, precum şi în cazul serviciilor generale, în care se constată o creştere cu  9%, dar 

care reprezintă 1,8 mii persoane. Scăderea numărului populaŃiei ocupate s-a înregistrat în 

cazul agriculturii, silviculturii, pescuitului, cu 4,4%, respectiv cu 1,9 mii persoane şi în cazul 

altor activităŃi şi servicii, cu 60,9%,  ceea ce reprezintă o scădere cu  1,4 mii persoane. 

Structura populaŃiei ocupate civile din judeŃul Harghita între 2006-2008 se prezintă în figura 

1.14.  Cea mai importantă diferenŃă a structurii populaŃiei ocupate civile din judeŃul Harghita 

faŃă de cea a  regiunii Centru este reprezentată de faptul că ponderea cea mai mare aparŃine 

agriculturii, silviculturii şi pescuitului, cu mai mult de 30% din total, iar ponderea specifică 

industriei se situează doar pe locul al doilea, variind între 27,3% în anul 2006, 26,2% în 2007 

şi cu o uşoară creştere în 2008, ajungând la 27,5%. În ceea ce priveşte ponderile 

corespunzătoare celorlalte sectoare de activitate economică din judeŃul Harghita sunt 

apropiate de cele ale regiunii Centru. Chiar dacă agriculturii îi revine cel mai mare procent din 

total, tendinŃa din perioada analizată este una de scădere uşoară, de la 33,5% în 2006, la 31% 

în 2008, reprezentând de altfel singurul sector cu o astfel de evoluŃie. O tendinŃă opusă celei 

din agricultură se constată în cazul transporturilor, depozitării şi comunicaŃiilor, pentru care se 

înregistrează o creştere uşoară a ponderii în totalul populaŃiei ocupate, de la 4,1% în 2006, la 

4,7% în 2007, ajungând la 4,9% în 2008, în construcŃii, de la 3,5% în 2006, la 4,2% în 2007 

atingând 5,1% în anul 2008, precum şi în cazul serviciilor generale, unde ponderea a crescut 

de la 15,5% în 2006, la 16% în 2007, respectiv 16,3% în anul 2008. În cazul celorlalte 

activităŃi economice, ponderile au variat în perioada analizată.   
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Figura 1.14 Structura pe activităŃi economice a populaŃiei ocupate în Harghita    

între 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

În cazul judeŃului Mureş, evoluŃia pe activităŃi ale economiei naŃionale a numărului populaŃiei 

ocupate civile  între 2006-2008 se prezintă în tabelul 1.15. Spre deosebire de celelalte două 

judeŃe analizate, Covasna şi Harghita, în judeŃul Mureş, ambele sectoare economice de bază: 

agricultura şi industria au înregistrat o scădere de aproximativ  6% în 2008 faŃă de anul 2006. 

De asemenea, a scăzut şi numărul populaŃiei ocupate din domeniul comerŃului, cu circa 3%. 

Creşteri ale numărului populaŃiei ocupate se constată în construcŃii, cu 33%, în 2008 faŃă de 

2006, transporturi, depozitare şi comunicare cu 27%, dar şi în domeniul hotelurilor şi 

restaurantelor cu 22,5% sau serviciile generale cu 11%. EvoluŃia structurii populaŃiei ocupate 

civile din judeŃul Mureş în perioada 2006-2008 este ilustrată în figura 1.15.  Ponderea cea mai 

mare în totalul populaŃiei ocupate din judeŃul Mureş corespunde domeniului agriculturii, 

silviculturii şi pescuitului, dar cu o uşoară tendinŃă de scădere, de la 30.8% în 2006 la 29.0% 

în 2008. Pe a doua poziŃie se situează industria, de asemenea cu o tendinŃă de scădere, de la 

27.4% în 2006 la 25.8%  în 2008. Domeniul construcŃiilor a înregistrat o creştere a ponderii 

populaŃiei ocupate, de la 4.6% în 2006 la 6.1% în anul  2008. Un alt domeniu care s-a 

caracterizat printr-o creştere  a ponderii populaŃiei ocupate este reprezentat de transport, 

depozitare, comunicaŃii, de la 4.7% în 2006 la 6.0% în anul 2008. 
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Tabel 1.15 EvoluŃia populaŃiei ocupate civile pe activităŃi economice 

în judeŃul Mureş  între 2006-2008 

ActivităŃi ale economiei naŃionale 

PopulaŃia ocupată civilă     
(mii persoane) 

2006 2007 2008 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 72,7 70,8 68,7 

Industrie 64,8 61,1 61,2 

ConstrucŃii 10,9 11,9 14,5 

ComerŃ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor 

30,4 33,4 29,6 

Transport, depozitare şi comunicaŃii 11,1 11,7 14,1 

Hoteluri şi restaurante 4,0 4,3 4,9 

Servicii generale 36,3 38,2 40,3 

Alte activităŃi şi servicii 6,0 6,7 3,5 

Total 236,2 238,1 236,8 
Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  

2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

 

 

Figura 15 Structura pe activităŃi economice a populaŃiei ocupate în judeŃul  Mureş   

între 2006-2008 

Sursa: Prelucrări proprii după date extrase din Anuarul Statistic al României,  
2007, 2008, 2010, INS, Bucureşti 

Serviciile generale din judeŃul Mureş s-au caracterizat de asemenea printr-o creştere destul de 

importantă, de la 15.4% în 2006 la 17.0% în anul 2008.  Aşadar, s-au înregistrat creşteri ale 



 26 

ponderii populaŃiei ocupate în domenii în care activitatea este orientată şi spre populaŃia 

feminină. 

 

 

PARTEA A II-A 

 

PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN MEDIUL DE AFACERI DIN 

JUDEłELE MUREȘ, COVASNA ȘI HARGHITA 

 

Pornind de la situația prezentată anterior, în ce privețte populația activă ți cea ocupată, 

pe sexe, la nivelul Regiunii Centru, pătrunderea detaliată în mediul antreprenorial al 

județelor cuprinse în proiect - Mureț, Harghita ți Covasna - este necesară pentru 

completarea imaginii asupra întreprinzătorilor din regiune. Datele furnizate de Camerele de 

Comerț ale județelor, dar ți cele provenite de la Oficiile Registrului Comerțului ne-au 

fost de un real folos pentru întocmirea raportului de față.   

Din centralizarea datelor cuprinse în topurile firmelor, întocmite anual de către Camerele de 

Comerț ale fiecărui județ, am întocmit un raport care cuprinde numărul bărbaților ți 

femeilor administratori din categoriile de întreprinderi mici, mijlocii ți microîntreprinderi,  

pentru a scoate în evidență participarea pe sexe a întreprinzătorilor în mediul de afaceri. 

Urmărirea datelor în evoluția ultimilor trei ani, a relevat schimbări nesemnificative 

referitoare la componența de gen a mediului de afaceri din regiune, procentele femeilor în 

totalul întreprinzătorilor cuprinți în topuri fiind relativ constante. Mai importante au fost 

diferențele între județe în privința numărului de întreprinzători, Murețul situându-se cel 

mai bine din acest punct de vedere.  

La nivelul județului Mureț, din numărul antreprenorilor cuprinşi în topul firmelor, 

întocmit de Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură, pe ultimii trei ani, ponderea 

reprezentată de femei a fost de 20%, cu o mică diferență de două procente la nivelul anului 

2007. 

 

Tabelul 2.1. Structura pe sexe a mediului de afaceri din județul Mureț 

Anul 
Număr 
firme 

BărbaŃi administratori Femei administratori 
FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

2007 703 547 77,80% 156 22,19% 
2008 870 694 79,77% 176 20,22% 
2009 618 494 79,93% 124 20,06% 
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Sursa: Centralizarea datelor cuprinse în Topul firmelor, întocmit de CCIA Mure� 

 

 

Figura 2.1. Structura de gen a mediului de afaceri murețean 

Numărul administratorilor cuprinşi în Topul firmelor din judeŃul Covasna, potrivit Camerei de 

ComerŃ, Industrie şi Agricultură din acest județ, arată o participare mai mică a femeilor în 

mediul de afaceri, comparativ cu județul Mureț, situată în jurul cifrei de 13,5%. 

 

Tabelul 2.2. Structura pe sexe a mediului de afaceri din județul Covasna 

Anul 
Număr 
firme 

BărbaŃi administratori Femei administratori 
FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

2007 392 345 88,01% 47 11,98% 
2008 602 512 85,04% 90 14,95% 
2009 677 584 86,26% 93 13,73% 

Sursa: Centralizarea datelor cuprinse în Topul firmelor, întocmit de CCIA Covasna 
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Figura 2.2. Structura de gen a mediului de afaceri din judeȘul Covasna 

 

În ce privețte numărul companiilor participante în topul din Covasna, diferențele însemnate 

raportate în cei trei ani a fost explicată (CCIA Covasna) prin modificarea grupelor de domenii 

de activitate pentru care s-a întocmit clasamentul. În top au intrat primele zece companii, după 

rezultatele înregistrate, pe domeniile considerate. 

Camera de Comerț a județului Harghita a raportat în topurile firmelor întocmite pentru cei 

trei ani, un număr mult mai mic de întreprinderi (tabelul 2.3), însă participarea feminină, ca 

pondere în numărul total al antreprenorilor harghiteni este mai bună comparativ cu județul 

Covasna, fiind în medie de 18,80%. 

 

 

Tabelul 2.3. Structura pe sexe a mediului de afaceri din județul Harghita 

Anul 
Număr 
firme 

BărbaŃi administratori Femei administratori 
FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

2007 236 189 80,08% 47 19,92% 
2008 311 254 81,67% 57 18,33% 
2009 335 274 81,79% 61 18,21% 

Sursa: Centralizarea datelor cuprinse în Topul firmelor, întocmit de CCIA Harghita 

 

 

 

Figura 2.3. Structura de gen a mediului de afaceri harghitean 

 

Față de situația prezentată anterior, la nivelul județului Mureț putem detalia 

participarea feminină ți masculină pe categorii de întreprinderi ți anume: 
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microîntreprinderi, întreprinderi mici ți întreprinderi mijlocii, având ca sursă acelați top al 

firmelor murețene. 

 

Tabelul 2.4. Structura pe categorii de întreprinderi ți pe sexe a antreprenoriatului 

murețean 

Anul Sex 
Micro- 

întreprinderi 
Întreprinderi 

mici 
Întreprinderi 

mijlocii 
Total 

2007 
BărbaŃi 207 76,7% 213 77,2% 127 80,9% 547 
Femei 63 23,3% 63 22,8% 30 19,1% 156 

2008 
BărbaŃi 320 78,7% 245 81,4% 129 79,7% 694 
Femei 87 21,3% 56 18,6% 33 20,3% 176 

2009 
BărbaŃi 113 83,1% 243 77,7% 138 81,7% 494 
Femei 23 16,9% 70 22,3% 31 18,3% 124 

Sursa: Centralizarea datelor cuprinse în Topul firmelor, întocmit de CCIA Mure� 

 

 

 

Figura 2.4. EvoluȘia numărului de întreprinzători mureȘeni, pe sexe Și tipuri de 
întreprinderi 

 

 

După cum se observă, nici pe categorii de întreprinderi nu s-au raportat modificări însemnate 

în cei trei ani considerați, iar ponderile administratorilor bărbați ți femei se păstrează ți 

ele relativ constante.  

Ponderile întreprinderilor deținute de femei, pe categorii de firme este prezentată în figura 

2.5. 
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Datele arată că numărul microîntreprinderilor deținute de femei a fost în scădere de la un an 

la altul, întreprinderile mici au sporit ca număr în anul 2009 față de 2008, iar cele mijlocii au 

scăzut în ultimul an. Nu putem vorbi însă de o implicare predilectă a femeilor către un anumit 

tip de întreprindere, ele având în acest sens un comportament similar bărbaților. Mediul de 

afaceri în general este unul extrem de volatil, astfel încât sunt considerate normale mi�cările 

firmelor de la o perioadă la alta. Firmele cuprinse în topul murețean relevă însă omogenitatea 

participării pe ani ți pe categorii de întreprinderi. 
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Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

Figura 2.5. Ponderea femeilor antreprenori în judeȘul MureȘ, pe 
categorii de firme

2007

2008

2009

 

Oficiile Registrului Comerțului din cele trei județe au prezentat, pentru raportul de față, 

date sintetice privind structura de gen a administratorilor sau asociaților/acționarilor 

firmelor aflate în funcțiune în prezent.   

 

Tabelul 2.5. Firmele în funcțiune din județele Mureț, Covasna, Harghita, după genul 

administratorilor sau asociaților/acționarilor acestora 

  
AsociaŃi/acŃionari 

 
Administratori Persoane fizice 

 
Total 

 
din care: Total  din care: Total din care: 

ORC  
Mureş 

30.079 

18.872 bărbaŃi 
 

22.979 

15.023 bărbaŃi 

8.799 

5.234 bărbaŃi 

11.207 femei 
7.956 femei 3565 femei 

ORC 
Covasna 

8.623 

5.523 bărbaŃi 
 

6.391 

4.434 bărbaŃi 

3.606 

2.339 bărbaŃi 

3.100 femei 
1.957 femei 1.267 femei 

ORC 
Harghita 

14.504 
10.432 

bărbați 10.324 
7.237 bărbați  

8.807 
5.641 
bărbați  
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4.072 femei 
3.087 femei 3.166 femei 

Sursa: Centralizarea datelor provenite de la Oficiile Registrului Comer�ului 
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Figura 2.6. Numărul de manageri/administratori ți asociați ai 
firmelor în funcțiune, pe județe, potrivit Registrului Comerțului

ORC Mureț

ORC Covasna

ORC Harghita

 

 

Se observă că numărul managerilor/administratorilor firmelor în funcțiune este semnificativ 

mai mare în cazul județului Mureț comparativ cu celelalte două județe cuprinse în studiul 

nostru, aspect care nu este considerat neobițnuit ținând cont de numărul firmelor ți de 

potențialul economic diferite ale celor trei județe. 
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Figura 2.7. Ponderea femeilor în totalul managerilor/administratorilor 
firmelor în funcțiune (%) (sursa: ORC)

Mureț

Covasna

Harghita

 Referitor la participarea feminină, ca pondere în totalul managerilor/administratori, în cele 

trei județe, se observă un echilibru al datelor, ceea ce demonstrează că implicarea femeilor în 

afaceri este relativ similară în întreaga regiune, raportată la ansamblul firmelor în funcțiune 

la ora actuală (figura 2.7).  
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PARTEA A III-A 

 

Studiu calitativ privind antreprenoriatul feminin în judeŃele Mureş, 

Harghita, Covasna 

 

Cercetarea următoare, care are drept obiectiv caracterizarea antreprenoriatului feminin din 

regiunea Centru, prin cuprinderea celor trei judeŃe, porneşte de la următoarele premise 

fundamentale: 

� Gradul de dezvoltare al unei regiuni este direct proporŃional cu amploarea activităŃii 

antreprenoriale a acesteia;  

� Activitatea antreprenorială contribuie la creşterea economică prin generarea de 

locuri de muncă şi dezvoltarea inovaŃiilor; 

� Antreprenoriatul feminin, deşi este în creştere, atât la nivel mondial cât şi în Ńara 

noastră, reprezintă o sursă încă subutilizată de creştere economică.  

Orice investigaŃie pe acest palier al antreprenoriatului este justificată în măsura în care poate 

să scoată la lumină aspecte noi şi relevante pentru dezvoltarea acestui segment, numit adesea 

drept motorul unei economii. Cu atât mai mult atunci când aduce în discuŃie existenŃa unor 

surse de inovaŃie potenŃială, insuficient utilizate până în prezent.  

 

Descrierea cercetării 

În cadrul proiectului Antreprenoriat de Succes şi Întreprinderi Competitive, ASIC1, aflat în 

derulare în cadrul UniversităŃii „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, am realizat, împreună cu 

partenerii din proiect, un studiu pentru evaluarea oportunităŃilor de afaceri din judeŃele Mureş, 

Harghita, Covasna, dar şi pentru identificarea problemelor comune cu care se confruntă 

întreprinzătorii din regiunea amintită, în această perioadă de schimbări economico-sociale 

determinate de criza generalizată. 

Studiul s-a realizat în 2009, în principal prin investigarea unui eşantion reprezentativ (la nivel 

zonal) de întreprinzători, cu sprijinul Camerelor de ComerŃ din cele trei judeŃe, partenere în 

proiect. Instrumentul proiectat pentru cercetare a fost un chestionar complex, compus din 24 de 

întrebări de categorii diferite, majoritatea cu opŃiuni predefinite de răspuns dar şi întrebări 

deschise şi întrebări cu clasament sau de măsurare a intensităŃii opiniilor. Au fost transmise (on-

line şi prin poştă) un număr de aproximativ 500 de chestionare întreprinzătorilor selectaŃi, iar 

                                                
1 Fondul Social European, POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor, Domeniul major de intervenŃie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale; 
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rata de răspuns, în termenul solicitat, la bateria de chestionare transmise a fost de 39,6%. Prin 

urmare, un număr de 218 chestionare au fost prelucrate pentru scopurile proiectului ASIC.2 

Din perspectiva cercetării de gen, pe care ne-o propunem în continuare, şi a contribuŃiei 

inovaŃionale în afaceri, antreprenoriatul feminin este domeniul în care potenŃialul creativ şi 

managerial al femeilor întreprinzătoare se poate manifesta fără limite. Mediul de afaceri este 

practic un debuşeu pentru acele femei care nu au reuşit să se manifeste activ în poziŃii 

manageriale şi de leadership, în domeniul public sau în mediul organizaŃional. Pe de altă 

parte, antreprenoriatul constituie adesea răspunsul, soluŃia pentru tot mai multe persoane, 

bărbaŃi şi femei deopotrivă, aflate în situaŃia dificilă de a supravieŃui în condiŃiile crizei 

economice sau de a face faŃă şomajului. 

Din aceste considerente am selectat din chestionarul iniŃial un număr de 11 itemi care să ne 

permită o evaluare sintetică a antreprenoriatului feminin din Regiunea Centru a Ńării, prin 

cuprinderea celor trei judeŃe - Mureş, Harghita şi Covasna. Datele culese din bateria de itemi 

selectaŃi au fost prelucrate luând ca variabilă independentă sexul respondenŃilor. Am urmărit 

cu predilecŃie aspectele ce caracterizează atitudinile, comportamentele, aptitudinile speciale, 

abordările problemelor specifice de management al afacerilor etc., ale actorilor principali ai 

investigaŃiei, managerii-patroni ai firmelor de afaceri.   

Se cuvine să precizăm şi aici că folosind sintagma antreprenoriat feminin nu înseamnă că 

definim un domeniu de activitate ca fiind apanajul strict al femeilor, aşa cum nici 

antreprenoriat masculin nu există ca atare şi nu poate fi separat net de cel feminin. Ceea ce ne 

propunem este identificarea aspectelor relevante ale diferenŃelor de gen în practicile specifice 

mediului de afaceri. Fără a cataloga unele practici mai bune decât altele, fără a face judecăŃi de 

valoare în ce priveşte caracteristicile feminine şi masculine sau importanŃa acestora în economia 

afacerilor, ne vom focaliza atenŃia asupra percepŃiilor managerilor/patronilor faŃă de propriile 

afaceri, a modului cum doresc să evolueze în viitor afacerile lor, a calităŃilor cheie necesare şi a 

neajunsurilor resimŃite de-a lungul carierei. Vom atrage atenŃia de asemenea asupra aspectelor 

care acŃionează ca factori de constrângere în ce priveşte accesul femeilor în afaceri, a barierelor 

de gen din cadrul societăŃii româneşti, semnalate şi de alte studii similare. ComparaŃiile cu 

rezultatele altor cercetări privind antreprenoriatul feminin din Ńara noastră, s-au dovedit 

instrumentale din punctul de vedere al validării concluziilor noastre. 

 

Interpretarea datelor rezultate în urma cercetării 

Structura pe judeŃe a eşantionului de antreprenori care au colaborat la realizarea studiului este 

reprezentată în figura 3.1, ceea ce ne permite să observăm o relativă omogenitate a interesului 

                                                
2 http://antreprenoriat.upm.ro/activitati.html  
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antreprenorilor faŃă de studiul realizat, prin ratele apropiate de răspuns la chestionarele distribuite.

  

 

Figura 3.1. Structura eşantionului pe judeŃe
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Mureş Harghita Covasna

 

 

Din punctul de vedere al componenŃei de gen a eşantionului, structura este mult dezechilibrată 

în favoarea antreprenorilor bărbaŃi, cu 172 de respondenŃi de gen masculin, din totalul de 218 

oameni de afaceri chestionaŃi. Procentele ilustrate în figura 3.2 reflectă în mare măsură 

componenŃa pe sexe existentă în mod real la nivelul antreprenoriatului din zonă, deoarece 

datele statistice raportate la nivel naŃional sunt asemănătoare. Un exemplu în acest sens îl 

reprezintă datele raportate recent de către Centrul pentru Cercetare în Antreprenoriat şi 

Afaceri (Centre for Entrepreneurship & Business Research – CEBR). 

 

Figura 3.2. Structura pe sexe a eşantionului
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Pe baza unei cercetări realizate de acest centru la nivel naŃional, a fost semnalat un raport de 

80/20 între procentele de reprezentare bărbaŃi/femei în antreprenoriatul regiunii Centru, ce 

include şi judeŃele cuprinse în studiul nostru.3 Prin urmare raportul de 79/21 rezultat în studiul 

nostru este valid. 

                                                
3 Driga Otilia, Gonzales L. Esteban (2007), Antreprenoriatul feminin în România: Caracteristici personale şi 
efectul variabilelor socio-culturale, Working papers 02-2007, Centre for Entrepreneuship & Business Research, 
CEBR, p.3, raport disponibil pe pe www.kfacts.com/uploads/File/WP200902.pdf ; 
 

JudeŃ FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă (%) 

Mureş 63 28,9 

Harghita 73 33,5 

Covasna 82 37,6 

Total 218 100,0 

Sex FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă (%) 

BărbaŃi 172 78,9 

Femei 46 21,1 

Total 218 100,0 

Tabelul 3.1. Structura eşantionului pe 
judeŃe 

Tabelul 3.2. Structura eşantionului pe sexe 
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ComponenŃa pe grupe de vârstă a eşantionului arată că mai mult de jumătate (67%) dintre 

întreprinzători sunt cuprinşi în grupele de 31-40 şi 41-50 de ani, cu o importantă participare 

de asemenea, în mediul de afaceri, a persoanelor de peste 50 de ani şi chiar peste 60 de ani (pe 

ansamblu 26,6%). 

 

Figura 3.3. Structura pe grupe de vârstă a 
eşantionului
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În ce priveşte structura eşantionului pe grupe de vârstă şi pe sexe, procentele de reprezentare 

arată omogenitatea de gen a grupului investigat (Figura 3.4). DiferenŃele în procente 

semnalate la grupele 31-40 de ani şi la cea de peste 60 de ani sunt nesemnificative statistic, 

astfel că nu putem considera că variabila independentă sex influenŃează în vreun fel decizia de 

intrare în afaceri, sau mai precis momentul din viaŃa activă a respondentului când ia această 

decizie. De remarcat însă faptul că bărbaŃii au tendinŃa să intre în afaceri la vârste mai fragede 

şi de asemenea să rămână în afaceri, mai mult decât femeile, până la vârste de peste 60 de ani. 

PrezenŃa mai redusă, pe total, a întreprinzătorilor cu vârste de peste 50 de ani, poate fi 

justificată de o cultură antreprenorială în formare în Ńara noastră, Ńinând cont că au trecut doar 

20 de ani de la renunŃarea la economia centralizată. Tinerii care au început o afacere pe cont 

propriu acum douăzeci de ani sunt cei care au rezistat într-un mediu puternic schimbător şi 

dinamic, formând acum acea componentă matură a întreprinzătorilor români. 

Tabelul 3.4. Structura de gen, pe grupe de vârstă 

Grupa de 
vârstă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă (%) 

18-24 ani 1 0,5 
25-30 ani 13 6,0 
31-40 ani 67 30,7 
41-50 ani 79 36,2 
51-59 ani 48 22,0 
≥ 60 ani 10 4,6 
Total 218 100,0 

Sex 
Grupa de vârstă 

18-24 ani 25-30 ani 31-40 ani 41-50 ani 51-59 ani ≥ 60 ani  

BărbaŃi 1 0,58% 10 5,81% 51 29,65% 63 36,62% 38 22,09% 9 5,23% 

Femei  0% 3 6,52% 16 34,78% 16 34,78% 10 21,73% 1 2,17% 

Tabelul 3.3. Structura eşantionului pe 
grupe de vârstă 
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Figura 3.4. Structura de gen, pe grupe de vârstă
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Nivelul studiilor este un factor important care influenŃează mediul antreprenorial, deşi are o 

greutate tot mai mică în decizia de începere a unei afaceri. Acest din urmă aspect este 

demonstrat de procentul însemnat al întreprinzătorilor tineri (26%), care au terminat doar 

liceul sau o şcoală postliceală şi au intrat în afaceri, începând o activitate nouă sau, mai 

frecvent, continuând afacerea părinŃilor.  

 

 

 

 

Pe ansamblul grupului de întreprinzători chestionaŃi, peste 70% au studii de nivel universitar şi 

postuniversitar, ceea ce demonstrează o preocupare deosebită pentru dobândirea de competenŃe 

care să sprijine dezvoltarea afacerilor. Desigur, majoritatea întreprinzătorilor intră în afaceri fără 

a Ńine cont de specializarea finalizată la nivel universitar, însă procentul însemnat de 17% al 

oamenilor de afaceri care au obŃinut şi o specializare postuniversitară arată exact interesul 

acestora pentru completarea studiilor, în special în scopul afacerilor. 

Preocuparea pentru studii a celor două jumătăŃi genizate a întreprinzătorilor, este sintetizată în 

tabelul 6 şi graficul 6 de mai jos. Cea mai mare diferenŃă în ceea ce priveşte nivelul de studii 

Nivelul de  
studii 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă (%) 

Şc. generală 2 0,9 
Şc. profes. 5 2,3 

Liceu 32 14,7 
Şc. postlic. 24 11,0 

Niv.universit. 118 54,1 
Niv. postuniv. 37 17,0 

Total 218 100,0 

Figura 3.5. Nivelul studiilor pe ansamblul 
eşantionului

1%2%
15%

11%

54%

17%

Şc.generală Şc.profes. Liceu
Şc.postlic. Niv.universit. Niv.postuniv. Tabelul 3.5. Structura eşantionului pe nivele de 

studii 



 37 

se observă la nivelul universitar, unde procentual bărbaŃii se situează mult mai bine, însă 

femeile devansează bărbaŃii la nivelul de studii postuniversitar şi la nivelul întreprinzătorilor 

tineri care au terminat doar liceul. 

 

Tabelul  3.6. Nivelul studiilor întreprinzătorilor (frecvenŃe absolute şi relative) 

 

Statistic însă, la nivelul celor două grupuri mediile răspunsurilor sunt aproape egale, situându-

se în jurul cifrei de 4,6 - în condiŃiile în care fiecare opŃiune a fost codificată cu numere de la 

1 la 6, pentru variantele corespunzătoare de la Şcoală generală până la Nivel postuniversitar. 

Această medie confirmă ponderea ridicată a întreprinzătorilor cu studii superioare şi de nivel 

postuniversitar, pe care am evidenŃiat-o în evaluarea ansamblului eşantionului investigat.  

Figura 3.6. Nivelul de studii, pe sexe
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Potrivit caracterizării rezultate din studiul Centrului pentru Antreprenoriat şi Cercetări în Afaceri,4 

putem aprecia că datele noastre, referitoare la nivelul studiilor, concordă în măsură semnificativă 

cu cele de nivel naŃional (tabelul 3.7).  

Procentul femeilor cu studii superioare este mai ridicat în raportul CEBR (78,85%), semnalând un 

nivel sensibil mai ridicat al pregătirii la nivelul eşantionului naŃional investigat, în comparaŃie cu 

procentul găsit de noi la nivelul celor trei judeŃe (63,04% femei cu studii de nivel universitar şi 

postuniversitar). În privinŃa întreprinzătorilor bărbaŃi, cifrele care arată pregătirea superioară sunt 

aproape identice. Raportul CEBR include în plus date despre pregătirea specifică managerială a 

întreprinzătorilor, vârsta medie şi experienŃa profesională exprimată în ani (Tabelul 3.7). 

                                                
4  Driga O., Gonzales E. (2007), Raportul CEBR citat, p.5; 

Sex 
Nivelul studiilor 

Şc. gen. Şc. profes. Liceu Şc. postlic. Niv. univ. Niv. postuniv. 

BărbaŃi 1 0,58% 3 1,74% 22 12,79% 20 11,62% 102 59,3% 24 13,95%

Femei 1 2,17% 2 4,34% 10 21,73% 4 8,69% 16 34,78% 13 28,26%
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Tabelul 3.7. Caracteristicile proprietarilor de IMM (CEBR 2007) 

 

Din aceste date ale CEBR, reprezentative pentru antreprenoriatul românesc, putem semnala o 

medie de vârstă mai mică a întreprinzătorilor cuprinşi în studiu, dar apropiată între cele două 

genuri (în studiul nostru doar 31% dintre subiecŃi sunt cuprinşi în grupa de vârstă 31-40 de 

ani); o preocupare sensibil mai mare a întreprinzătoarelor pentru pregătirea managerială şi 

experienŃa de lucru, exprimată în ani, aproape egală a celor două grupuri.   

În ceea ce priveşte domeniile majore în care se încadrează afacerile subiecŃilor investigaŃi din 

judeŃele Mureş, Harghita şi Covasna, diferenŃele sunt însemnate în ce priveşte participarea de 

gen la mediul antreprenorial. Se observă (tabelul 3.8 şi figura 3.7) disparităŃi ale procentelor 

bărbaŃilor şi femeilor întreprinzători, aproape în toate domeniile de activitate prezentate. 

Femeile antreprenori devansează procentual bărbaŃii în afaceri din domeniile transporturi, 

hoteluri şi restaurante, imobiliare, sănătate, alte activităŃi şi chiar pe cele din industrie. În 

schimb, femeile nu au afaceri în domeniile financiar-bancar şi telecomunicaŃii, iar prezenŃa lor 

în agricultură sau construcŃii este una foarte slabă.   

 

 
Domeniul afacerilor 

BărbaŃi Femei 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

Agricultură 7 4,06% 1 2,17% 
Industrie 35 20,3% 11 23,9 % 
ConstrucŃii 28 16,2% 3 6,52% 
Transporturi 4 2,32% 2 4,34% 
TelecomunicaŃii 3 1,74%   
ComerŃ 44 25,5% 10 21,7% 
Hoteluri şi restaurante 4 2,32% 2 4,34% 
Bănci, servicii financiare 4 2,32%   
Imobiliare 2 1,16% 3 6,52% 
Sănătate 6 3,48% 4 8,69% 
Servicii generale 23 13,3% 5 10,8% 
Alte activităŃi 12 6,97% 5 10,8% 

Total 172 100% 46 100% 
Tabelul 3.8. Domeniul de activitate al întreprinzătorilor investigaŃi 

Caracteristici ale 
întreprinzătorilor români 

Femei BărbaŃi 

Vârsta medie (ani) 36,76 37,66 
Studii superioare (%) 78,85 74,75 
Pregătire în management (%) 57,44 52,97 
ExperienŃa de lucru (ani) 10,79 11,66 
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Desigur, această structură genizată pe domenii ale afacerilor reprezintă o imagine punctuală a 

unei situaŃii care în realitate este extrem de volatilă. În timp relativ scurt ponderile se pot 

modifica semnificativ, mai ales în condiŃiile dificile prin care trece mediul de afaceri, datorate 

crizei economice generalizate.     

 

Figura 3.7. Participarea pe sexe în domeniile de afaceri 
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Un alt aspect interesant din punctul de vedere al cercetării noastre este percepŃia de ansamblu 

a întreprinzătorilor în legătură cu modul în care afacerea pe care o deŃin le influenŃează viaŃa 

personală şi de familie. Prelucrarea răspunsurilor în funcŃie de genul respondenŃilor a condus 

la situaŃia prezentată în figura 3.8.  

În timp ce, în medie, 40% dintre întreprinzătorii din ambele grupuri nu consideră că propria 

afacere le influenŃează în vreun fel viaŃa de familie, mai mult de jumătate dintre bărbaŃi şi femei 

au sesizat o influenŃă, pozitivă sau negativă, asupra acesteia. Interesant este că pentru femei 

influenŃa globală este percepută drept preponderent benefică, spre deosebire de întreprinzătorii 

bărbaŃi care, în proporŃii relativ egale, percep influenŃa drept pozitivă sau negativă. Acest aspect 

al percepŃiei influenŃei afacerilor asupra vieŃii de familie se află în legătură cu obiectivul 

principal sau motivaŃia întreprinzătorilor care a stat la baza intrării în afaceri.  
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Figura 3.8. InfluenŃa afacerii asupra vieŃii de familie
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Tabelul  3.9. InfluenŃa afacerii asupra vieŃii personale a întreprinzătorilor (cifre absolute şi relative) 

 

Potrivit aceluiaşi studiu al centrului CEBR, independenŃa economică obŃinută prin obŃinerea 

de venituri mai mari, dar şi independenŃa dată de lipsa unui şef ierarhic sunt printre cele mai 

importante motivaŃii, alături de profitarea de o ocazie apărută în mediul de afaceri. Ca 

motivaŃii specifice mai apar: continuarea afacerilor familiale şi necesitatea de a găsi o 

alternativă la şomaj.5 Se observă că ierarhia motivaŃională este aproape identică între 

subiecŃii de gen masculin şi feminin, iar diferenŃele privind mediile scorurilor celor două 

genuri sunt foarte mici, gradul de importanŃă a motivaŃiilor fiind măsurat cu ajutorul unei 

scale de la 1 la 5 (figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Driga O., Gonzales E., (2007), Studiul citat, p.5; 

Sex 
Cum influenŃează afacerea viaŃa de familie  

Pozitiv Negativ Nu influenŃează 

BărbaŃi 48 27,90% 51 29,60% 73 42,40% 

Femei 17 36,90% 11 23,90% 18 39,10% 

Figura 3.9. Ierarhia motivaŃiilor antreprenoriale 
(CEBR 2007) 
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După cum se poate observa, mediul de afaceri românesc este omogen în funcŃie de gen, cel 

puŃin în ceea ce priveşte motivaŃiile, percepŃiile asupra viitorului afacerilor, dar şi în legătură 

cu alte aspecte, aşa cum se va arăta în cele ce urmează. 

Următorul aspect investigat la nivelul antreprenoriatului celor trei judeŃe din centrul Ńării a 

fost opinia întreprinzătorilor asupra nivelului actual de succes al obiectului de activitate iniŃial 

al firmelor lor. Răspunsurile subiecŃilor la întrebarea corespunzătoare sunt sintetizate, în 

funcŃie de gen, în tabelul 3.10, iar ponderile aferente, ilustrate sugestiv în figura 3.10. 

 

 
Obiectul de activitate 

mai este de succes  
acum? 

 

BărbaŃi Femei 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

În foarte mică măsură 8 4,65% 3 6,52% 
În mică măsură 24 13,95% 8 17,39% 

Potrivit 81 47,09% 21 45,65% 
În mare măsură 44 25,58% 13 28,26% 

În foarte mare măsură 15 8,72% 1 2,17% 
Total 172 100% 46 100% 

Tabelul 3.10. Opinia întreprinzătorilor asupra viabilităŃii actuale a obiectului de activitate 

 

Figura 3.10. Viabilitatea actuală a obiectului de activitate
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După cum se observă, numeroşi întreprinzători s-au declarat mai degrabă rezervaŃi în legătură cu 

succesul actual al obiectului de activitate ales (peste 45% dintre subiecŃi, bărbaŃi şi femei 

deopotrivă, au ales răspunsul neutru la această întrebare), în timp ce, peste 34% dintre 

întreprinzătorii bărbaŃi şi peste 30% dintre întreprinzătorii femei, se declară satisfăcuŃi de obiectul 

de activitate ales iniŃial. 

O dată cunoscut modul cum sunt percepute afacerile de către iniŃiatorii acestora, investigaŃiile 

noastre s-au concentrat asupra intenŃiilor respondenŃilor privind viitorul apropiat al afacerilor lor, 

Ńinând cont şi de situaŃia generală nefavorabilă a mediului economic şi de afaceri.  
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Figura 3.11. IntenŃiile întreprinzătorilor privind viitorul afacerii
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Nu este surprinzător faptul că un număr mare de întreprinzători doresc să se menŃină la nivelul 

actual al rezultatelor, mulŃi considerând aceasta drept o opŃiune de supravieŃuire, în timp ce, 

aproximativ jumătate din respondenŃi au declarat că vor să-şi dezvolte afacerile; diferenŃele între 

antreprenorii bărbaŃi şi femei sunt aici nesemnificative. Un procent de 6% dintre întreprinzătoare 

intenŃionează să restrângă activitatea, să schimbe obiectul de activitate sau să desfiinŃeze propria 

afacere, în timp ce aceleaşi intenŃii corespund unui procent de 11% dintre întreprinzătorii bărbaŃi. 

CondiŃiile de criză pot să modifice dramatic ponderile prezentate, însă pe genuri, omogenitatea 

intenŃiilor antreprenorilor este relativ constantă.   

 

Tabelul 3.11. IntenŃiile privind viitorul afacerii - frecvenŃe absolute şi relative  

 

Am selectat de asemenea o baterie de 10 afirmaŃii prin care întreprinzătorii se 

autocaracterizează din punctul de vedere al câtorva trăsături importante pentru afaceri. 

Alegând una din opŃiunile Adevărat sau Fals la aceste afirmaŃii predefinite, respondenŃii au 

relevat astfel o serie de comportamente specifice de afaceri, stiluri de conducere, dar şi 

percepŃiile privind potenŃialul creativ / inovativ al propriilor persoane.  

Din nou diferenŃele remarcate sunt nesemnificative între întreprinzătorii de gen masculin şi 

feminin (Figura 3.12 este construită pe baza opŃiunilor afirmative ale subiecŃilor). Ambele 

genuri sunt mai degrabă rezervate în a se considera inventive în afaceri, însă nu se feresc să 

declare că sunt persoane ambiŃioase (femeile aproape toate recunosc acest lucru), că îşi asumă 

fără reŃineri responsabilităŃi mari şi că doresc să controleze mediul pe care îl gestionează.  

 

Sex 

IntenŃiile întreprinzătorilor privind viitorul afacerii  

Dezvoltarea 

afacerii 

MenŃinerea la 

nivelul actual 

Restrângerea 

activităŃii 

Schimbarea 

afacerii 

Schimbarea 

formei juridice 

DesfiinŃarea 

afacerii 

BărbaŃi 83 48,25% 79 45,93% 6 3,48% 2 1,16% 1 0,58% 1 0,58% 

Femei 23 50,0% 18 39,13% 1 2,17% 2 4,34% 0 0% 2 4,34% 



 43 

Figura 3.12. Autoevaluarea întreprinzătorilor

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ìmaginez afaceri noi cu aceeaşi uşurinŃă cu care le
administrez

Sunt o persoană ambiŃioasă

Îmi asum responsabilitatea unor decizii de anvergură

Îmi place să controlez mediul afacerilor

Îmi asum riscuri mai mult decât alte persoane

Pot lua decizii corecte chiar în lipsa informaŃiilor suficiente

Am un f ler nativ pentru afaceri

Conving cu uşurinŃă oamenii să mă urmeze

Utilizez eficient contextul afacerilor

Sunt creativ şi original în rezolvarea problemelor dificile

Femei

BărbaŃi

 

În schimb femeile sunt sensibil mai reŃinute în a declara că pot lua decizii corecte în lipsa unor 

informaŃii importante, de a spune despre ele că au fler nativ pentru afaceri sau că sunt adeptele 

riscului mai mult decât alte persoane.  

Autoevaluarea întreprinzătorilor Sex 
OpŃiunea întreprinzătorilor 

Adevărat Fals 
Pot imagina afaceri noi cu aceeaşi uşurinŃă cu care le 
administrez 

BărbaŃi 75 43,60% 97 
Femei 19 41,30% 27 

Sunt o persoană ambiŃioasă 
BărbaŃi 152 88,37% 20 
Femei 44 95,65% 2 

Îmi asum responsabilitatea unor decizii de anvergură 
BărbaŃi 154 89,53% 18 
Femei 40 86,95% 6 

Îmi place să controlez mediul, nu să fiu controlat de acesta 
BărbaŃi 157 91,27% 15 
Femei 42 91,30% 4 

Îmi asum riscuri mai mult decât alte persoane 
BărbaŃi 127 73,83% 45 
Femei 28 60,86% 18 

Pot lua decizii corecte chiar în lipsa unor informaŃii 
suficiente 

BărbaŃi 60 34,88% 112 
Femei 9 19,56% 37 

Am un fler nativ pentru afaceri 
BărbaŃi 71 41,27% 101 
Femei 15 32,60% 31 

Conving cu uşurinŃă oamenii să mă urmeze în acŃiunile pe 
care le lansez 

BărbaŃi 116 67,44% 56 
Femei 28 60,86% 18 

Utilizez eficient contextul de afaceri pentru atingerea 
scopurilor 

BărbaŃi 122 70,93% 50 
Femei 30 65,21% 16 

Sunt creativ şi original în rezolvarea problemelor dificile 
BărbaŃi 114 66,27% 58 
Femei 26 56,52% 20 

Tabelul 3.12. Autoevaluarea întreprinzătorilor 
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În ceea ce priveşte persuasiunea, creativitatea în rezolvarea problemelor dificile şi 

managementul bazat pe valorificarea oportunităŃilor din mediul de afaceri, deşi 

întreprinzătorii bărbaŃi le surclasează pe femei, diferenŃele de percepŃie şi de autoevaluare nu 

sunt semnificative între genuri. Putem spune că profilul general al întreprinzătorului român 

este relativ insensibil la genul acestuia. Cu alte cuvinte, modul cum gestionează afacerile, 

cum gândesc şi cum se comportă sunt relativ comune ambelor genuri. 

Următorul item al chestionarului inclus în selecŃia noastră vine în completarea autoevaluării 

anterioare a întreprinzătorilor, prin solicitarea respondenŃilor de a alege din variantele date, 

acele calităŃi pe care consideră că le posedă, şi care i-au sprijinit de-a lungul carierei. 

 

Tabelul  3.13. CalităŃile cheie pentru cariera întreprinzătorilor 

 

De data aceasta omogenitatea răspunsurilor este mai redusă, după cum se observă din figura 

3.13. Patru dintre calităŃile listate întrunesc procente apropiate: abilitatea de a comunica, 

aptitudinea de a lucra cu oamenii şi abilitatea de a vedea dificultăŃile în afaceri drept provocări 

şi nu drept obstacole.  

Figura 3.13. CalităŃile cheie ale întreprinzătorilor

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Atitudinea deschisă

Aspectul fizic/imaginea

Abilitatea de a comunica

PerseverenŃa

Sim Ńul umorului

Încrederea în capacităŃile proprii

Aptitudinea de a lucra cu oamenii

Transformarea dificultăŃilor în provocări

Femei

BărbaŃi

 

CalităŃi cheie ale întreprinzătorilor BărbaŃi Femei 

Atitudine deschisă 122 70,93% 23 50,0% 

Aspectul fizic/imaginea 8 4,65% 2 4,34% 

Abilitatea de a comunica 70 40,69% 20 43,47% 

PerseverenŃa 93 54,06% 29 63,04% 

SimŃul umorului 30 17,44% 4 8,69% 

Încrederea în capacităŃile proprii 100 58,13% 16 34,78% 

Aptitudinea de a lucra cu oamenii 98 56,97% 25 54,34% 

Transformarea dificultăŃilor în provocări 37 21,51% 8 17,39% 
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De asemenea întreprinzătorii, bărbaŃi şi femei deopotrivă, au considerat aspectul fizic sau 

propria imagine drept un atribut minor ca importanŃă în carieră.  

În cazul a trei dintre calităŃi, în mare măsură relaŃionate între ele, diferenŃele de scor între cele 

două genuri sunt importante: este vorba de încrederea în propriile capacităŃi, atitudinea 

deschisă şi simŃul umorului. Femeile de afaceri sunt surclasate de bărbaŃi în ce priveşte 

recunoaşterea acestor calităŃi, dintre care cea mai importantă este încrederea în forŃele proprii. 

Această lacună a fost adesea adusă drept explicaŃie pentru participarea modestă a femeilor în 

management, de către numeroşi cercetători sau practicieni ai managementului din lumea 

întreagă, nu numai din Ńara noastră. Sigur că lipsa de încredere în sine are drept consecinŃe 

adoptarea unor atitudini mai degrabă rezervate faŃă de ceilalŃi, teama de a expune idei noi, de 

a inova şi de a argumenta deciziile îndrăzneŃe adoptate, toate cu efecte negative pentru mediul 

extrem de volatil al afacerilor, unde supravieŃuieşte de regulă cel mai curajos sau creativ 

dintre întreprinzători. Femeile caută de cele mai multe ori calea cea mai sigură către succes, 

chiar dacă este de obicei şi calea cea mai anevoioasă; sunt mai serioase în ceea ce întreprind 

(de aici impresia că au simŃul umorului mai redus comparativ cu bărbaŃii) şi sunt mai 

perseverente.   

La întrebarea: Care dintre următorii factori consideraŃi că au favorizat afacerea în care 

activaŃi? - întreprinzătorii au optat pentru una sau mai multe dintre variantele predefinite 

oferite, iar centralizarea răspunsurilor este prezentată în tabelul 3.14.    

 

 
Factori favorizanŃi 

 

BărbaŃi Femei 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

FrecvenŃă 
absolută 

FrecvenŃă 
relativă 

ForŃa de muncă din zonă, calificată 60 34,88% 20 43,47% 
Nevoile pieŃei 132 76,74% 34 73,91% 

Resursele din zonă 24 13,95% 7 15,21% 
SusŃinerea autorităŃilor 7 4,06% 3 6,52% 

Sprijinul financiar/fiscal 10 5,81% 1 2,17% 
Alt factor 6 3,48% 2 4,34% 

Tabelul 3.14. Opiniile întreprinzătorilor privind factorii care au favorizat afacerile lor 

 

Este evident că întreprinzătorii s-au bazat în foarte mică măsură pe sprijinul financiar din 

exterior sau pe susŃinerea autorităŃilor. În schimb, forŃa de muncă disponibilă, calificată, şi 

abilitatea întreprinzătorilor de a identifica nevoilor pieŃei, au reprezentat factorii cei mai 

importanŃi care au condus la succesul afacerilor pe care le-au demarat.  
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Figura 3.14. Factorii favorizanŃi ai afacerii conduse

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ForŃa calificată de muncă

Nevoile pieŃei

Resursele din zonă

SusŃinerea autorităŃilor

Sprijinul financiar/fiscal

Alt factor

Femei

BărbaŃi

 

Următorul item din chestionarul selectat vine în completarea imaginii asupra întreprinzătorilor 

cuprinşi în studiul nostru. Au fost solicitaŃi să precizeze care dintre neajunsurile listate au fost 

resimŃite mai mult de-a lungul carierei lor antreprenoriale. 

 

Tabelul  3.15. Neajunsurile majore ale întreprinzătorilor - frecvenŃe absolute şi relative  

 

Figura 3.15. Neajunsuri în cariera antreprenorială

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Lipsa mentorilor (modelelor)

Lipsa sprijinului din partea familiei

Puterea limitată de decizie

Dezechilibru între viaŃa profesesională şi familie

Organizarea ineficientă a timpului

Lipsa unei reŃele de sprijin

ObligaŃia de a face compromisuri

Alte neajunsuri

Femei

BărbaŃi

După cum se poate observa, omogenitatea răspunsurilor nu este pregnantă nici în cazul 

neajunsurilor. Anumite lipsuri sunt resimŃite mai acut de femeile întreprinzătoare, cum sunt 

lipsa mentorilor, a unor reŃele de sprijin real între IMM-uri şi percepŃia privind puterea 

limitată de decizie în anumite situaŃii. Pe de altă parte, bărbaŃii sunt cei care recunosc, în mai 

mare măsură, că nu îşi utilizează timpul în mod eficient şi că sunt obligaŃi adesea să facă 

Neajunsuri resimŃite în carieră BărbaŃi Femei 
Lipsa mentorilor (modelelor) 27 15,69% 14 30,43% 
Lipsa sprijinului din partea familiei 6   3,48% 3   6,52% 
Puterea limitată de decizie 22 12,79% 10 21,73% 
Dezechilibru între viaŃa profesională şi familie 25 14,53% 6 13,04% 
Organizarea ineficientă a timpului  79 45,93% 13 28,26% 
Lipsa unei reŃele de sprijin 82 47,67% 23 50,0% 
ObligaŃia de a face compromisuri 83 48,25% 16 34,78% 
Alte neajunsuri 17   9,88% 2   4,34% 
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compromisuri. Dezechilibrul între viaŃa de familie şi cea profesională este un neajuns resimŃit 

în egală măsură de bărbaŃi şi femei, ca şi lipsa sprijinului din partea familiei, însă pe 

ansamblu, nu au o greutate atât de mare în ierarhia acestor neajunsuri. Este explicabil acest 

lucru din moment ce mulŃi întreprinzători intră în afaceri tocmai pentru a dobândi o mai mare 

libertate de acŃiune, o independenŃă care pentru mulŃi dintre aceştia înseamnă posibilitatea de 

a se dedica mai mult familiei sau chiar de a-i implica şi pe ceilalŃi membri în afacere.   

De remarcat ponderea importantă a femeilor care recunosc drept un neajuns important 

lipsa mentorilor. În societatea românească s-a discutat mai puŃin această chestiune a 

mentoratului (mentoring), în parte datorită faptului că antreprenoriatul la noi are o vârstă 

foarte mică, în comparaŃie cu alte societăŃi dezvoltate. Foarte mulŃi întreprinzători, de 

ambele genuri, pornesc în afaceri fără sprijinul sau supravegherea vreunui mentor. 

Cazurile cele mai fericite sunt ale tinerilor care intră în afacerile părinŃilor sau ale altor 

membri ai familiei, beneficiind de sprijinul şi mentoring-ul acestora. În ce priveşte 

femeile însă, datorită subreprezentării acestora în management şi în mediul afacerilor, 

problema capătă accente mai grave. Se consideră că femeile care au succes în afaceri sau 

în management şi nu îmbracă rolul de mentori pentru alte femei care doresc la rândul lor 

să-şi construiască o carieră similară, nu fac decât să închidă un cerc vicios, care are drept 

rezultat scăderea şi mai mult a reprezentării feminine.  

Un studiu similar realizat în 2006 de către ANIMMC, AgenŃia NaŃională pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi CooperaŃie,6 a scos în evidenŃă diferenŃele între barierele 

comune, cărora trebuie să le facă faŃă toŃi întreprinzătorii români şi barierele specifice, aşa-

numite de gen, care le afectează doar pe întreprizătoarele femei. 

 

Bariere comune în afaceri Bariere de gen  

� Problemele financiare 
� DificultăŃi în găsirea unor contacte oportune 

pentru afaceri 
� Lipsa informaŃiilor /consultanŃei 
� Lipsa tehnologiilor moderne 
� Lipsa personalului calificat 
� Impozitarea 
� BirocraŃia 

� Stereotipuri profesionale (salariul mediu mai 
redus comparativ cu bărbaŃii, nepotrivirea 
pentru anumite posturi etc.); 

� Mentalitatea socială tradiŃională, care abundă 
de clişee; 

� Realizarea unui echilibru între muncă, familie 
şi viaŃă privată;  

� Maternitatea şi îngrijirea copiilor 
� Stereotipul promovării femeii în mass-media 

Tabelul 3.16. Bariere comune şi bariere de gen în afaceri (ANIMMC, 2006) 

 

Barierele comune celor două genuri sunt prezentate într-o ordine a importanŃei, cele financiare 

având greutatea cea mai mare iar birocraŃia, cea mai mică. Barierele de gen în schimb, sunt 

                                                
6 AgenŃia NaŃională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi CooperaŃie, 2006, în prezentarea Ec. dr. Rotaru C., 
Preşedinte ADAF, cu ocazia ConferinŃei Promovarea implicării femeilor in mediul de afaceri, Craiova, 2009; 
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într-o ordine aleatoare, remarcându-se faptul că trei dintre bariere fac referire la mentalităŃi şi 

stereotipuri, în timp ce doar două sunt foarte precise, Ńintind asupra vieŃii de familie a 

femeilor. Acest lucru este suficient de relevant din punctul de vedere al implicării feminine în 

afaceri, arătând în esenŃă cauza profundă a participării inegale de gen în afaceri sau 

management. Presupunând că femeile vor reuşi să depăşească mentalităŃile tradiŃionale, 

dominante încă la nivelul societăŃii noastre, vor rămâne încă multă vreme în postura 

dilematică de a alege maternitatea şi apoi îngrijirea copiilor sau o carieră proprie în afara 

gospodăriei. Prin urmare, o explicaŃie a neimplicării femeilor este exact importanŃa mai mare 

acordată întemeierii unei familii, îngrijirii copiilor sau îngrijirii membrilor în vârstă ai 

familiei, decât construirii unei cariere de succes.  

Toate acestea ne dau o imagine a impactului diferit al barierelor resimŃite în afaceri. Pentru 

femeile de afaceri apar în plus, cel puŃin următoarele consecinŃe: 

� Timp liber mai puŃin, datorat poverii duble – familie şi carieră (double burden); 

� Sentimentul subaprecierii, atât în familie cât şi în afaceri, pentru faptul că nu se pot 

dedica totalmente nici în una din cele două; 

� Presiunea performanŃei (femeile trebuie să facă dovada competenŃei în afaceri, cel 

puŃin egale cu bărbaŃii); 

� Atitudinea pasivă privind implicarea în viaŃa politică şi socială a comunităŃii. 

În acelaşi context, al mediului perceput drept relativ neprielnic afacerilor, atitudinea statului 

faŃă de întreprinderile private este catalogată ca negativă sau neutră, de majoritatea 

întreprinzătorilor din judeŃele Mureş, Covasna şi Harghita.  

 

 
Opinia privind 

atitudinea statului 
faŃă de mediul privat 

 

BărbaŃi Femei 

Negativă 88 51,16% 25 54,34% 
Neutră 79 45,93% 18 39,13% 

Pozitivă 5 2,90% 3 6,52% 
Total 172 100% 46 100% 

Tabelul 3.17. Atitudinea statului faŃă de întreprinderile private, în opinia subiecŃilor 

Întreprinzătorii bărbaŃi consideră, în proporŃie de 97%, iar femeile în proporŃie de 93%, că 

statul fie nu se implică în sprijinirea firmelor private, fie adoptă măsuri care îngreunează 

gestionarea acestora. Un procent de 6,5% dintre femeile antreprenori consideră totuşi că statul 

are o atitudine pozitivă faŃă de mediul privat.  

 



 49 

Figura 3.16. Opinia întreprinzătorilor asupra atitudinii statului faŃă de mediul 
privat 
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Un ultim aspect investigat, este cel al nevoilor personale de instruire ale întreprinzătorilor 

cuprinşi în cercetarea noastră. Optând pentru una sau mai multe dintre variantele predefinite, 

întreprinzătorii recunosc în fapt nevoia permanentă de instruire, în special pe domeniile 

importante aflate în legătură cu afacerile pe care ei le gestionează.   

 

 

 

Tabelul 3.18. Identificarea nevoilor de instruire ale întreprinzătorilor 

Figura 3.17. Nevoile de instruire ale întreprinzătorilor, pe domenii 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Contabilitate

Marketing

LegislaŃie

Management

Know-how tehnologic

RelaŃiile cu băncile

Nici una

Altele

Femei

BărbaŃi

 

Se remarcă interesul deosebit al respondenŃilor faŃă de management şi marketing, dar şi pentru 

cunoştinŃe privind legislaŃia în vigoare şi contabilitatea. Pentru acestea din urmă, femeile de 

Nevoile de instruire 
ale întreprinzătorilor, 

pe domenii 
BărbaŃi Femei 

Contabilitate 30 17,44% 14 30,43% 
Marketing 113 65,69% 28 60,86% 
LegislaŃie 71 41,27% 25 54,34% 

Management 115 66,86% 26 65,52% 
Know-how tehnologic 45 26,16% 9 19,56% 

RelaŃiile cu băncile 22 12,71% 7 15,21% 
Nici una 7 4,06% 3 6,52% 
Altele 2 1,16% - 0% 
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afaceri se arată chiar mai interesate decât bărbaŃii întreprinzători, procentele corespunzătoare 

arătând diferenŃe de peste 10 puncte procentuale.  

 

ImplicaŃiile studiului 

Datele prezentate, rezultate în urma studiului nostru, sunt în măsură să ofere o imagine asupra 

antreprenoriatului feminin transilvan, prin cuprinderea celor trei judeŃe din centrul Ńării. 

Ponderea mică a participării femeilor în mediul de afaceri este, după cum s-a arătat, similară 

ponderii globale, raportate de cercetări pe eşantioane reprezentative la nivel naŃional. 

Prin urmare, conturarea unui profil general al întreprinzătoarelor românce poate fi realizat cu 

relativă acurateŃe, în urma interpretărilor răspunsurilor la bateria de itemi selectaŃi pentru 

scopul studiului de faŃă. Întreprinzătoarele românce sunt cuprinse în proporŃie de 70% în 

grupa de vârstă 31-50 de ani; nivelul de pregătire de nivel universitar şi postuniversitar se 

regăseşte la femeile de afaceri în proporŃie de peste 60% iar preocuparea femeilor pentru 

pregătirea specifică managerială depăşeşte interesul antreprenorilor bărbaŃi pentru acelaşi tip 

de calificare, cu aproximativ 5 puncte procentuale; cea mai mare parte a întreprinzătoarelor 

percep drept pozitivă sau neutră influenŃa afacerii pe care o conduc asupra vieŃii lor personale 

sau de familie; motivaŃiile antreprenoriale sunt ierarhizate în acelaşi mod de către femei şi 

bărbaŃi: independenŃa financiară, lipsa unui şef ierarhic şi valorificarea unor oportunităŃi de 

afaceri situându-se pe primele poziŃii motivaŃionale; 50% dintre femeile cuprinse în studiu 

intenŃionează să dezvolte propria afacere, în timp ce 40% doresc să o menŃină la nivelul actual 

(prin urmare există o percepŃie preponderent optimistă referitoare la mediul afacerilor, chiar şi 

în condiŃiile crizei actuale); întreprinzătoarele sunt persoane ambiŃioase, îşi asumă 

responsabilităŃi importante fără reŃineri şi doresc să controleze mediul pe care îl gestionează 

(aspecte de asemenea omogene din punctul de vedere al genului respondenŃilor); perseverenŃa 

şi aptitudinea de a lucra cu oamenii sunt considerate cele mai importante calităŃi ale femeilor 

de afaceri, care le-au sprijinit în propriile cariere, în timp ce aspectul fizic este perceput ca 

neimportant; neajunsurile cele mai mari în percepŃia respondenŃilor de sex feminin sunt lipsa 

unor reŃele de sprijin real între IMM-uri, lipsa modelelor sau mentorilor şi obligaŃia de a face 

compromisuri; nu în ultimul rând, barierele de gen influenŃează în mod hotărâtor decizia de a 

intra în afaceri a femeilor, clişeele şi mentalităŃile patriarhale tradiŃionale acŃionând ca factori 

ce limitează accesul în mediul antreprenorial. Legat de acest aspect, este interesant că dintre 

cele 5 bariere de gen identificate de studiul CEBR (2007), trei fac referire la mentalităŃi şi 

stereotipuri, în timp ce doar două sunt foarte precise, Ńintind asupra vieŃii de familie a femeilor. 

Acest lucru este relevant din punctul de vedere al implicării feminine în afaceri, dezvăluind una 

din cauzele participării inegale ale acestora în afaceri sau management. Nu în ultimul rând, 
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întreprinzătoarele manifestă interes pentru instruirea permanentă (în ciuda calificărilor 

deŃinute deja), în special pentru domeniile asociate gestiunii afacerilor, ca managementul, 

marketingul, contabilitatea şi legislaŃia.  

ExistenŃa la nivelul Ńării noastre a unei percepŃie pozitive faŃă de întreprinzători, datorită 

statutului social înalt asociat acestei bresle, respectului faŃă de oamenii de afaceri şi faŃă de 

realizările lor etc., influenŃează pozitiv decizia de a intra în afaceri a potenŃialilor 

întreprinzători. Un efect similar îl au modelele pozitive antreprenoriale, însă femeile dispun 

de mai puŃine asemenea modele, comparativ cu bărbaŃii, datorită excluderii lor îndelungate 

din conducerea vieŃii economice şi sociale. 

Pornind de la aceste aspecte, frecvent aduse în discuŃie de numeroasele organisme constituite 

pentru promovarea femeilor, s-au conturat o serie de posibile măsuri necesare reglării balanŃei 

participării, inclusiv prin schimbarea mentalităŃilor referitoare la putere şi deŃinătorii acesteia 

în societate. S-a remarcat nevoia de reŃele reale, funcŃionale, ale femeilor de afaceri, pentru 

schimbul de informaŃii, mentorat, parteneriate, promovarea unor modele etc. ÎmbunătăŃirea 

serviciilor de îngrijire a copiilor, a persoanelor adulte sau a serviciilor pentru curăŃenie şi alte 

sarcini casnice, sunt propuse pentru despovărarea femeilor care doresc să-şi construiască o 

carieră în afara gospodăriei. Nu în ultimul rând, promovarea femeilor în organele de decizie 

care pot contribui la o mai bună reprezentare şi sprijinire a femeilor poate fi hotărâtoare 

pentru o îmbunătăŃire a balanŃei de gen în societate. 
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