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Probleme generale 

• Orientarea cercetărilor, referitoare la antreprenoriatul feminin 
 

• Principalele proiecte, realizate în R.Moldova: 
o Executorii, sursele de finanțare, perioada realizării; 
o Metodologia cercetărilor;  
o Rezultate succinte. 
 

• Particularitățile cercetărilor, realizate  în cadrul instituțiilor 
științifice, asociațiilor de afaceri și organizațiilor 
neguvernamentale.  
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Orientarea cercetărilor, referitoare la antreprenoriatul feminin, 
în Republica Moldova 

 

•Analiza cu privire la implicarea femeilor în afaceri, ca grup 
specific al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)  

 

•Identificarea particularităților de gen în diferite domenii ale 
vieții, inclusiv restricțiile pentru femeile antreprenoare 

 

•Caracteristica antreprenoriatului feminin  
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Proiecte internaționale de cercetare a IMM-urilor,  
legate indirect de antreprenoriatul feminin  

 
 1) Identificarea necesităţilor de susţinere a micului business în 

Ucraina, Belarus şi Moldova pentru elaborarea unei politici de 
susţinere la nivel regional şi naţional. TACIS, 1996-1998  
2) Aportul micului business la dezvoltarea economiei regionale în 
Ucraina, Belarus şi Moldova. INTAS, 1997-1999  
3) Forţa de muncă, micul business şi piaţa muncii în Rusia şi 
Moldova. INTAS, 1998-2000  
 
      ●  Finanțarea: fonduri internaționale pentru cercetare  
      ● Informație inițială: chestionarea antreprenorilor (cu indicarea 
genului respondentului) 
      ● Existența aspectului de gen: de la evaluarea cantitativă a 
ponderii femeilor antreprenoare până la analiza specificului lor             
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Realizarea proiectului «Identifying the Support Needs  
of Small Enterprises in Ukraine, Belarus and Moldova to Develop 

an Agenda for Policy at the National and Regional Levels» (1) 
 
 
 

Proiectul:  Identificarea necesităţilor de susţinere a micului business în 
Ucraina, Belarus şi Moldova pentru elaborarea unei politici de 
susţinere la nivel regional şi naţional 
•Susținerea financiară: TACIS, anii 1996-1998  
•Proiect internațional, 5 țări, conducător de proiect D.Smallbone, conducătorul 
echipei de cercetători moldoveni - Е.Аculai 
•Definiția: femeia antreprenoare – este proprietarul a peste 50% dintr-o afacere 
și/sau participă la adoptarea principalelor decizii manageriale, care determină 
dezvoltarea afacerii. Nu contează – sunt afaceri oficiale sau neoficiale; în cadrul 
întreprinderii sau fără crearea întreprinderii; există sau nu persoane angajate. 
•Metodologia: chestionarea a 100 de întreprinderi, intervievarea  a 9 reprezentanți 
ai organizațiilor de susținere. Căutarea întreprinderilor: baza de date ”Compass 
Moldova” - Yellow Pages; metoda de căutare aleatorie – în stradă; metoda 
”bulgăre de zăpadă” (pentru căutarea întreprinderilor ”moarte”)  
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Realizarea proiectului «Identifying the Support Needs  
of Small Enterprises in Ukraine, Belarus and Moldova to Develop 

an Agenda for Policy at the National and Regional Levels» (2) 

Rezultate: Repartizarea antreprenorilor: 
•după gen: 63% bărbați; 37% - femei (în numărul total de salariați - 53%); 
 

•după dimensiunea întreprinderii: bărbații predomină (78%) la 
întreprinderile mai mari (peste 50 de pers.); femeile – la cele mici; 
 

•după sectoare: bărbații predomină în construcții (88%), femeile – în sfera 
serviciilor (41%); 
 

•după termenul de activitate al întreprinderii: bărbații predomină în cadrul  
întreprinderilor cu termen de activitate mai mare, femeile – în cadrul start-
up-urilor; 
 

•printre întreprinderile, care și-au sistat activitatea - 85% sunt bărbați. 
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Realizarea proiectului «Female Entrepreneurship  
in Transition  Economies: the Example of Ukraine,  

Moldova and Uzbekistan» (1)  
 
 
 
 
 
 

Proiectul: Businessul feminin în ţările de tranziţie: studii de caz  în 
Ukraina, Moldova şi Uzbekistan  
 

•Susținerea financiară:  INTAS, 2001-2003. 
•Participare: 5 țări, coordonator de proiect F.Welter, conducătorul echipei de 
cercetători moldoveni - Е.Аculai 
•Мetodologia:  

o Chestionarea a 218 femei și 63 de bărbați. Eșantioanele persoanelor de gen 
feminin și masculin de control sunt aproape identice în secțiunea 
întreprinderilor de profil sectorial și după mărime.   

o Interviu – cu 28 de femei și 6 bărbați antreprenori. 
o Căutarea întreprinderilor: baza de date ”Compass Moldova” - Yellow Pages; 

metoda căutării aleatorii – în stradă; asociația de afaceri ICAWB, care are 
reprezentanță în toate regiunile economice, metoda ”bulgăre de zăpadă”. 
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Realizarea proiectului «Female Entrepreneurship  
in Transition  Economies: the Example of Ukraine,  

Moldova and Uzbekistan» (2)  
 
 
 
 
 

Rezultate:  a fost elaborat portretul femeii antreprenoare (calitățile social-
demografice, cauzele implicării în afaceri, starea familială, proprietar sau manager), 
orientarea spre creșterea anumitor indicatori, impactul afacerii asupra 
antreprenorului, problemele și necesitățile afacerii. În special, cu referire la femeile 
antreprenoare s-a  observat: 
● Accesul limitat la resurse – mai rar participă la privatizare (4%, bărbații - 13%); sunt mai 
mult implicate în treburile casnice (94%, bărbați – 78%); mai frecvent afacerea se desfășoară 
acasă (24%, bărbați - 10%);  mai rar posedă competențe și experiență de management  
● Particularități de caracter ale femeilor antreprenoare (în rezultatul auto-evaluării): mai puțin 
sunt predispuse la risc; sunt mai puțin active în soluționarea problemelor ”externe”;  mai 
modeste și mai prudente în evaluarea  posibilităților și rezultatelor lor; este mai pronunțat 
factorul psihologic (rușine, remușcări de conștiință, spre exemplu la concediere) 
 ● Pe măsura acumulării de experiență femeile mai puțin fac legătură între problemele de 
afaceri și experiența personală 
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Realizarea de către R.Moldova a prevederilor Convenției 
Internaționale CEDAW  (1)  

• CEDAW  - Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare 
față de femei = Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination Against Women 
 

• CEDAW  a fost adoptată de către Asambleea Generală ONU în a.1979; este 
instrument pentru formularea, monitorizarea și protejarea drepturilor 
femeilor 
 

• Evaluările realizării prevederilor Convenției se desfășoară după 
metodologia Asociației Avocaților Americani / Inițiativa Juridică pentru 
Europa Centrală și Eurasia (ABA CEELI).  
 

• Problemele, legate de antreprenoriatul feminin sunt cuprinse în art.13 și 
art.14 ale Convenției și sunt orientate spre asigurarea independenței 
financiare a femeilor, precum și spre protejarea și dezvoltarea drepturilor 
femeilor din zonele rurale. 
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Realizarea de către R.Moldova a prevederilor Convenției 
Internaționale CEDAW (2)  

• R.Moldova a ratificat CEDAW în a.1994 
• Evaluarea realizării Convenției în R.Moldova s-a desfășurat în aprilie 

2005 – martie 2006, după metodologia ABA CEELI, cu susținerea 
financiară a USAID, executor  - Winrock International, proiectul ”Noi 
perspective pentru Femei”, Т.Batușchina. 

• Мetodologia: Include:  
o Analiza legislației (evaluarea de jure) 
o Analiza realizării prevederilor Convenției (evaluarea de facto) 

• Analiza calitativă – Intervievare, focus-grupe. S-a realizat de către 
experți autohtoni, care au desfășurat interviuri cu funcționarii de stat, 
reprezentanții mediului de afaceri și societății civile. Intervievatorii au 
fost pregătiți în prealabil. Printre intervievatori și intervievați au fost un 
număr egal de femei și bărbați. 
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Realizarea de către R.Moldova a prevederilor Convenției 
Internaționale CEDAW (3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultate:  
•Legislația în domeniul creditării nu prevede nici un fel de restricții de gen.  
În documentele juridice, aprobate de Guvern - Planul egalității genurilor 
(2003)  și Planul  național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru 
aa.2004-2008 este prevăzută promovarea femeilor în afaceri, inclusiv în 
zonele rurale, acordându-le credite preferențiale. Dar aceste planuri au avut 
caracter declarativ. 
 
•În zonele rurale – statul nu a inițiat nici un program special, orientat spre 
îmbunătățirea posibilităților femeilor de a se implica în afaceri. Deși formal 
există acces egal la credite pentru femei și bărbați, în practică accesul 
femeilor la credite și tehnologii este mai limitat. 
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Mini-proectul, inițiat de asociația de afaceri și cercetători 
«Consecințele anulării patentelor de întreprinzător» 

• A.2006, în perioada introducerii modificărilor în Legea ”Cu privire la patenta 
de întreprinzător”, în rezultatul cărora se planifica de a limita sfera de 
activitate a patentelor în comerț. 
 

• Inițiatori și executori (voluntari): Centrul Internațional pentru Promovarea 
Femeilor în Afaceri (ICAWB, Т.Batușchina) și Organizația Științifică 
Independentă «CERINDE» (Cercetаre Instruire  Dezvoltare – Е.Aculai).  
 

• Metodologia: chestionarea aleatorie a 112 deținători de patente, implicați în 
activitatea comercială pe piețele deschise din mun.Chișinău. Din ei 78% - 
femei și 22% - bărbați. 
 

• Rezultatul: anularea patentei va afecta extrem de negativ afacerile 
deținătorilor de patente: 64% își vor sista activitatea antreprenorială; 22% vor 
începe să activeze ”din umbră”; doar 8% își vor înregistra întreprinderea. 
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Proiecte, realizate în cadrul Institutului Național de Cercetări 
Economice al AȘM și ME al R.Moldova (INCE)  

Proiectul: Elaborarea programului de creştere economică, 2006-2007. 
Scopul: identificarea opiniei antreprenorilor privitoare la posibilitățile de creștere a 
afacerii lor.  
Меtodologia:  chestionarea totală a antreprenorilor din baza de date a 
întreprinderilor, care prezintă rapoarte statistice, 521 întreprinderi din 3 raioane – 
Briceni, Orhei, Leova. 
Rezultate:  
     ● Relativ mai mulți bărbați au indicat, că întreprinderea lor se va dezvolta  
(=84%, femeile – 78%) și se va reduce (=4%, 1% femei).  
     ● Relativ mai multe femei au subliniat, că indicatorii afacerilor lor nu se vor 
schimba în următorii 2 ani (femei 20%, bărbați – 12%).  
     ● Concluzia preventivă: prudența/atenția relativ mai mare a femeilor 
condiționează pe de o parte supraviețuirea afacerilor, pe de altă parte – o 
rentabilitate mai mică și ritmuri mai mici de creștere. 
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Inițiatorii și sursele de finanțare a proiectelor referitoare la 
antreprenoriatul feminin 

Inițiatorii proiectelor: 
     ● Instituțiile științifice  
     ● Asociațiile de afaceri 
     ● Organizațiile internaționale 
 
Sursele de finanțare: 
     ● Fonduri și programe internaționale 
     ● Instituții științifice 
     ● Voluntariat 
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Metodologia cercetărilor (evaluare generalizată) 

• Definiția: femeia antreprenoare – este proprietarul a peste 50% dintr-o 
afacere și/sau participă la adoptarea principalelor decizii manageriale, 
care determină dezvoltarea afacerii. Nu contează – sunt afaceri oficiale 
sau neoficiale; în cadrul întreprinderii sau fără crearea întreprinderii; 
există sau nu persoane angajate. 
 

• Мetodele de colectare a datelor: 
o Chestionarea antreprenorilor, reprezentanților organizațiilor de 

susținere 
o Interviuri semistructurate cu antreprenorii, experții 

 

• Crearea eșantionului: în baza registrelor oficiale (ale Inspectoratului 
Fiscal, BNS); în baza ghidurilor, cum ar fi ”Pagini de aur”; metoda 
”bulgăre de zăpadă”; cu susținerea OAP și asociațiilor de afaceri.  
 

• Reprezentanța eșantionului: după structură, dar nu după volum. 
 



16 

Diferențele dintre rezultatele proiectelor, realizate de către 
instituțiile științifice, asociațiile de afaceri și organizațiile 

neguvernamentale și datele statistice (1) 

Restricții în realizarea proiectelor: 
•Lipsește periodicitatea realizării cercetărilor, și nu este posibilă 
monitorizarea 
 

•Volumul eșantionului nu este prea mare: 100-300 (500) întreprinderi. 
 

•Structura eșantionului nu corespunde întotdeauna structurii generale, în 
cazul în care este necesar de a respecta  mai multe criterii (mai mult de 1-2) 
 

•Presupun, că cercetarea este destul de grea și costisitoare, având în vedere 
cheltuielile convenționale pentru 1 chestionar, deoarece fiecare proiect are 
particularitățile sale – obiective/rezultate. 
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Diferențele dintre rezultatele proiectelor, realizate de către 
instituțiile științifice, asociațiile de afaceri și organizațiile 

neguvernamentale și datele statistice  (2) 

Avantajele proiectelor: 
•Eșantionul cuprinde afacerile, care nu sunt luate în considerare de către 
organele statistice (întreprinderile neînregistrate; oficial înregistrate, dar 
inactive; întreprinderile mici, care duc o evidență simplă; deținătorii de 
patente).  
 

•Algoritmul prelucrării chestionarelor poate fi flexibil adaptat, inclusiv 
după obținerea primelor rezultate ale analizei. 
 

•Chestionările sunt deseori combinate cu interviurile, care servesc ca sursă 
calitativă suplimentară de date. 
 

•Intervievatorii sunt membri ai proiectului; ei cunosc bine și obiectivele, 
metodele de realizare și rezultatele scontate ale proiectului. 



Mulțumesc pentru atenție! 
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Elena Aculai, dr. hab. în științe economice, 
Institutul Național de Cercetări Economice 
Е-mail: eaculai@yandex.com 
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