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Introducere 
 

 

Contextul general al proiectului este deficitul de competențe digitale antreprenoriale identificat de 

Comisia Europeană, statisticile asociate privind șomajul și oportunitatea oferită de digitalizare, în special în 

domeniul dezvoltării activităților independente - oportunități antreprenoriale în special pentru femeile mai în 

vârstă, din mediul rural. 

Tehnologiile digitale reprezintă o mare oportunitate pentru femeile din mediul rural de a compensa 

deficiențele de mediu cu scopul de a se alătura pieței forței de muncă și / sau pentru a întreprinde acțiuni de 

antreprenoriat. 

WIDE sprijină  grupurile țintă deosebit de vulnerabile care se pregătesc pentru impactul inevitabil al 

digitalizării. Factorii externi globali ai schimbărilor, cum ar fi tehnologiile în schimbare rapidă, globalizarea, 

schimbările climatice și urbanizarea, vor avea un impact semnificativ asupra întreprinderilor la nivel național și 

la nivel european. 

Prin urmare, modelul de invatare WIDE bazat pe TIC ar putea favoriza oportunități mai mari pentru 

afaceri în multe moduri, cum ar fi accesarea informațiilor conexe pentru reducerea incertitudinii și participarea 

la activități economice mai competitive. 

Prezentul document face parte din pachetul de lucru „Manualul ecosistemului antreprenorial rural”, 

Evaluarea deficitului de capacitate (rezultatul proiectului 2) și sintetizează principalele constatări din  rapoartele 

individulale ale țărilor implicate in proiect. 

Rapoartele de țară prezintă provocările, oportunitățile, tendințele și obstacolele cu care se confruntă 

femeile antreprenor din țările proiectului. 

Toți partenerii de proiect au pregătit rapoartele de țară care au identificat indicatori cantitativi și calitativi 

privind antreprenoriatul feminin în zonele rurale, lacunele în materie de competențe și evaluările nevoilor din 

țările lor. 

Cartografierea WIDE a evidențiat nevoile reale  de învățare, printr-o serie de date și informații calitative 

și cantitative. Cartografierea posibilităților și a nevoilor de formare este coloana vertebrală a  proiectului WIDE, 

deoarece identifică și definește tipurile de experiențe, probleme, nevoi și dinamici ale grupului țintă considerat: 

femeile care doresc să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale, cele aflate in somaj temporar și / sau doresc să-și 

creeze propria afacere. 

Fiecare partener de proiect a realizat propria cercetare care identifică literatura de specialitate, 

documentele, statisticile și datele relevante privind antreprenoriatul. De asemenea, au identificat principalele 

părți interesate de ecosistemul antreprenorial feminin din țara lor (factori de decizie la orice nivel de guvernanță, 

agenții dedicate promovării antreprenoriatului, asociații de afaceri și/sau industriale, furnizori de educație și 

formare profesională, societăți civile, mediul academic și comunități de cercetare ,etc.) 

În cercetările lor, partenerii au stabilit definiția dezvoltării competențelor digitale ale femeilor din zonele rurale 

și au oferit o descriere a ecosistemului legat de proiect din fiecare țară, cu descrierea sistemului de sprijin și/sau 

a cadrului instituțional. 

Aceștia au descris indicatorii cantitativi și calitativi privind digitalizarea și creșterea competențelor 

digitale în rândul femeilor din zonele rurale. De asemenea, au fost prezentate oportunitățile oferite de formarea 

de orice tip, atât formal, cât și non-formal, dar si alte oportunități și nevoi ale acestei categorii de femei. 
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Principalele constatări 

 

Trăim într-o perioadă în care alfabetizarea digitală este la fel de necesară pentru a atinge atât ambițiile 

personale, cât și cele profesionale. Este obligatorie în aproape fiecare domeniu de acțiune, deoarece permite 

efectuarea unor sarcini aparent complexe într-un mod mult mai simplu și mai eficient, cu rezultate mai bune. 

Deși testele oficiale efectuate până în prezent în multe țări din Europa arată un nivel tot mai ridicat de alfabetizare 

digitală în rândul populatiei, acest subiect rămâne relevant pentru teoretizare și acțiune în direcția îmbunătățirii 

sale. 

Multe dintre țările europene recunosc nevoia și oportunitățile pe care le oferă era digitală și au multe 

documente cu care reglementează integrarea, e-incluziunea, dezvoltarea și utilizarea TIC în fiecare stat. Femeile 

din mediul rural reprezintă populația feminină care trăiește în mediul rural. Zonele rurale sunt definite ca „zonă 

geografică definită de următoarele criterii: număr mic de locuitori sau densitate scăzută a populației; 

caracteristici socio-economice specifice”. 

Femeile din mediul rural sunt puternice mental si fizic și dedicate dezvoltării comunităților lor. 

Confruntate cu numeroase provocări, ele sunt forța motrica în producția de alimente, păstrarea tradițiilor , lupta 

împotriva schimbărilor climatice și pentru dezvoltarea rurală durabilă, amintindu-ne că numai prin consolidarea 

lor socială și economică vom atinge bunăstarea socială, dezvoltarea economică, o mai bună calitate a vieții în 

zonele rurale și în comunitățile durabile. 

Schimbările rapide și multiple se reflectă în toate aspectele vieții femeilor din zonele rurale – educație, 

ocuparea forței de muncă, antreprenoriat, accesul la programe de sprijinire a agriculturii, participarea politică, 

dreptul la asistență medicală, dreptul la securitate socială și dreptul la protecție juridică a femeilor în zonele 

rurale. Cu toate acestea, în multe societăți europene nu există analize și rapoarte intene care să ofere date  cu 

privire la statutul și rolul femeii din mediul rural . 

Educația digitala este importantă în mod special pentru capacitarea femeilor și pentru creșterea 

capacității de inserție profesională a acestora. Utilizarea internetului ar putea conecta mai mult femeile din 

mediul rural cu comunitatea și ar putea permite schimbul de informații care sunt pertinente pentru dezvoltare. 

Prin urmare, sprijinirea unui număr mai mare de femei pentru a se implica în sectorul digital ar fi benefică nu 

numai femeilor, ci și economiilor europene. Aceasta este concluzia-cheie a sondajului Comisiei Europene 

privind femeile active în sectorul TIC. Studiul a arătat că numărul femeilor întreprinzătoare în domeniul TIC a 

fost mult mai mic în comparație cu sectoarele non-TIC: femeile reprezintă 31.3% dintre persoanele care 

desfășoară activități independente, dar numai 19.2% dintre antreprenorii din domeniul TIC. 

Mai mult, pandemia demonstrează, de asemenea, că elevii din zonele rurale, în special cei mai în vârstă, 

acceseaza mult mai anevoios centrele de învățare. Prin urmare, utilizarea experienței furnizorilor locali de 

educație pentru adulți din comunitate în proiectarea și testarea unei platforme online este esențială pentru a 

maximiza absorbția acestor categorii sociale. 

Egalitatea între bărbați și femei este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, iar 

reprezentarea egală a femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă este unul dintre domeniile cheie în care 

Uniunea Europeană verifică aplicarea principiului egalității. Cu toate că populația UE are mai multe femei decât 

bărbați (52% față de 48%), femeile constituie doar o treime din categoria propriilor angajati din UE (34.4%) și 

30% din antreprenorii la inceput de drum. Această situație este cauzată de anumiti factori (cum ar fi echilibrul 

dintre viața profesională și cea de familie), care împiedică incluziunea femeilor în activitățile antreprenoriale. 

Comisia Europeană a lucrat cu statele sale membre la o serie de programe pentru a elimina astfel de factori 

limitativi și pentru a încuraja femeile să își înceapă propriile afaceri. Antreprenoriatul rural necesita dezvoltarea 

acestuia în zonele rurale, deoarece valorifică inovarea și inventivitatea, producând bunuri de producție cu costuri 
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reduse, promovând exporturile, si asigurarea de locuri de muncă pentru populatia rurala care contribuie la 

„dezvoltarea economică durabilă”. Acest document se bazează pe informații la nivelul UE și al  țărilor partenere 

in proiect. 

Nu există multe cercetări sau surse privind antreprenoriatul feminin în zonele rurale, care sa precizeze 

numărul de femei utilizatoare ale serviciilor digitale cu scopul de a-și dezvolta afacerea. Concluziile generale 

sunt că femeile din zonele rurale au un mare potențial de învățare. Au abilități dobândite în gospodărie. Ele au 

nevoie de motivație pentru a dobandi noi abilități și pentru a le îmbunătăți pe cele existente. 

Femeile care merg la cursuri pun accent pe dezvoltarea competențelor TIC de bază si a celor lingvistice, deoarece 

recunosc că aceste competențe sunt necesare pe piața muncii și pentru a fi mai competitive pe piața muncii, 

urmeaza aceste cursuri. Ele accentueaza si că ar dori să urmeze cursuri pentru dezvoltarea abilităților de 

comunicare, de sustinere a unui interviu, de dezvoltare personala, abilități organizaționale, abilități de gestionare 

a timpului, alfabetizare financiară. 

Potrivit cercetării partenerului de proiect din Serbia, femeile din mediul rural inițiază și participă cel 

mai adesea la activități legate de viața din zonele locale, serviciile de turism rural, conservarea patrimoniului 

cultural, organizarea de evenimente, expoziții de artizanat și alimente locale. Pentru ca economia Serbiei să se 

dezvolte uniform, este nevoie de adoptarea și îmbunătățirea abilităților digitale și de construirea capacității de 

cunoaștere a inovațiilor și noilor tehnologii, in randul întregii populații. 

 Educația femeilor din mediul rural din Macedonia de Nord nu este nici ea deosebita, deoarece doar 

25.2% folosesc computerele în mod independent, în timp ce 28.9% au nevoie de ajutor pentru a utiliza 

computerele, sau 45.9% nu folosesc deloc computerele. Educația în domeniul PC-urilor este importantă în mod 

special pentru capacitarea femeilor și pentru creșterea capacității de inserție profesională a acestora. Aceeași 

capacitate se reflectă și în privinta utilizarii internetului, deoarece doar 23.7% dintre femeile din mediul rural 

utilizează internetul în mod independent, comparativ cu 41.2% dintre bărbații din mediul rural. Majoritatea 

femeilor din mediul rural ( 54.6%) nu folosesc deloc internetul. Utilizarea internetului ar putea conecta mai mult 

femeile din mediul rural cu comunitatea și ar putea permite schimbul de informații care sunt pertinente pentru 

dezvoltare. 

În cele mai multe cazuri din Spania, femeile din mediul rural sunt legate de precaritatea și temporalitatea 

activităților economice (Fundación Mujeres, 2021), iar acest lucru dovedește necesitatea de a-și îmbunătăți 

condiția prin creșterea numarului activitatilor de antreprenoriat in randul femeilor în zonele rurale. 

Populația feminină din zonele rurale din România nu se concentrează pe formarea continuă; doar 5% 

dintre acestea au participat la cursuri de formare în diferite domenii. În plus, există deficiențe educaționale 

majore în ceea ce privește educația formală (finalizarea studiilor secundare sau cazurile de abandon școlar). 

Aceste aspecte dovedesc necesitatea formării de bază în ceea ce privește cunoștințele și competențele digitale. 

Conform rezultatelor cercetării, autofinanțarea este încă forma dominantă de finanțare în rândul femeilor 

antreprenor din Italia. Desigur, s-au înregistrat unele progrese în această direcție prin introducerea diferitelor 

programe de sprijin. Cu toate acestea, autoritățile naționale, regionale și locale vor trebui să depună eforturi 

suplimentare dacă doresc să îmbunătățească oportunitățile financiare în rândul femeilor antreprenor din Italia. 

Partenerii de proiect au identificat următoarele patru categorii de formare în timpul cercetărilor lor, cu accent 

special pe dobândirea de cunoștințe și abilități digitale pentru a realiza egalitatea cu zonele urbane: 

 

 

1. Antreprenoriatul digital în mediul rural 

2. Antreprenoriatul feminin 

3. Accesul la finanțare 

4. Economia de tip partajare 
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Pe baza analizei, se poate concluziona că in special competențele digitale ale femeilor antreprenor sunt 

una dintre componentele care trebuie îmbunătățite în țările membre ale UE și, de asemenea, în țările partenere 

ale proiectului care sunt candidate la aderarea la UE (Serbia și Macedonia de Nord). Fie că este vorba de 

competențe digitale de bază sau avansate, există un decalaj între principalele state membre (Islanda, Norvegia, 

Finlanda și Țările de Jos) și cele aflate la baza scalei (România, Bulgaria, Italia și Grecia). Guvernele statelor 

membre ar trebui să încerce să îmbunătățească aceste competențe prin diferite programe, educație și cursuri. Cu 

toate acestea, acest lucru nu înseamnă că femeile antreprenor pot fi pasive în inițiativele lor personale, deoarece 

trăim într-o lume în care internetul ofera o gamă diversificata de activități ce permit evolutia individuala in 

cariera. 

În plus, analiza noastră a arătat că finanțarea este una dintre principalele probleme ale antreprenoriatului 

feminin. Femeile antreprenor au apelat la propriile economii, subvențiile guvernamentale și împrumuturile 

bancare ca principalele surse de finanțare. Problema finanțării este un lucru pe care guvernele statelor membre 

îl pot îmbunătăți considerabil. Oferind un sprijin financiar mai mare și diverse scutiri de taxe, este posibil să fie 

mult mai ușor pentru femei să supraviețuiască în lumea antreprenoriatului. În plus, în acest fel este posibilă 

creșterea gradului de conștientizare a spiritului antreprenorial al femeilor, ceea ce este foarte important pentru 

dezvoltarea în continuare a spiritului antreprenorial. 

Antreprenoriatul feminin este o sursă importantă de creștere economică care poate crea noi locuri de 

muncă pentru antreprenorii înșiși, dar și pentru alții. În plus, implicarea femeilor în afaceri oferă societății 

diferite soluții la problemele de management, organizare și afaceri. 

Având în vedere provocările cu care se confruntă femeile din mediul rural, ar trebui să apară cât mai curând 

posibil soluții care să acopere nevoile de bază ale alfabetizării digitale și antreprenoriale pentru a înțelege 

terminologia de specialitate și pentru a pune în aplicare un plan de afaceri. 

Pentru a schimba mentalități și prejudecăți depășite, sunt necesare activități pentru a motiva și a crește 

stima de sine prin implicarea organizațiilor guvernamentale, a ONG-urilor și a părților interesate de progresul 

antreprenorial rural. 

Cercetarea arată că în țările proiectului femeile reprezintă în continuare o minoritate in randul 

antreprenorilor.Pe de o parte, măsurile și programele elaborate de organismele guvernamentale sunt, de obicei, 

puse în aplicare prin măsuri active pentru ocuparea forței de muncă. Pe de altă parte, numărul de inițiative axate 

pe antreprenoriatul feminin provin de la organizațiile societății civile. 

Deși există cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, furnizorii de produse intelectuale în 

domeniul educației adulților ar trebui să reconsidere conceptul de accesibilitate în termeni de terminologie, 

structură și cantitate de informații. Piața muncii de astăzi crește constant cerințele privind competențele în toate 

sectoarele. Aceasta reprezintă o provocare majoră pentru cele 64 de milioane de femei și bărbați cu un nivel 

scăzut de educație din statele membre. De cele mai multe ori sunt șomeri sau complet în afara pieței forței de 

muncă, în comparație cu persoanele cu niveluri medii și ridicate de educație. Femeile cu calificări scăzute 

consideră că accesul la locuri de muncă cu salarii decente este deosebit de dificil. Doar 42% dintre femeile slab 

calificate sunt angajate și aproape jumătate dintre acestea lucrează într-un loc de muncă precar. Nivelul scăzut 

de calificare pune persoanele într-un risc mai mare de locuri de muncă precare, ceea ce înseamnă salarii foarte 

mici, puține ore de lucru și securitate insuficientă a locului de muncă. Aproape jumătate dintre femeile cu 

calificări scăzute (45%) lucrează într-un loc de muncă precar, comparativ cu puțin peste un sfert dintre bărbații 

cu același nivel de educație (26%). Pilonul european al drepturilor sociale recent comunicat, vizează 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor. Acesta subliniază necesitatea unui acces egal la 

educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate și incluzive. Îmbunătățirea competențelor poate 

debloca un potențial neexploatat în UE, în special în ceea ce privește participarea femeilor la forța de muncă. 

Oportunitățile de creștere a competențelor trebuie să fie însoțite de condiții de muncă echitabile, care să 

îmbunătățească calitatea muncii pentru toți. 

În acest sens, WIDE este un exemplu de bune practici și o resursă educațională deschisă atât pentru 

beneficiarii direcți, cât și pentru furnizorii de formare din țările partenere ale proiectului. 


