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Introducere

„Femeia este ca pasărea Phoenix, se descurcă în orice 
situație, la birou, acasă ori la școală!”, spunea cu 
mândrie una dintre doamnele care au contribuit la 
raportul de față. 

Întâlnim în fiecare zi astfel de femei remarcabile, care 
se dovedesc partenere de încredere în afaceri și în viață. 
Ascultându-le cu atenție, un observator atent ar 
contura un profil care aproape de fiecare dată bifează 
calități precum puterea inspirației, consecvența, 
multi-tasking-ul, empatia, valorile morale, spiritul de 
leadership, abilitățile de comunicare, viziunea, spiritul 
de echipă, flexibilitatea, perseverența și aspirația spre 
mentorship. 
Într-un cuvânt, pasiunea! 

Raportul de față surprinde această pasiune prin vocea a 
zeci de femei de afaceri și reprezintă totodată declarația 
de constituire a Clubului Deloitte SheXO. Acest Club 
este dedicat marilor doamne din România care ne 
inspiră în fiecare zi pe toate palierele vieții – în afaceri, 
în viața politică, socială sau culturală, în educație sau în 
familie. 

Acest mediu exclusivist va reuni femei excepționale, 
cu profile și interese diferite, dar având în comun 
aceeași determinare prin care și-au construit parcursul 
profesional. Ne propunem ca reuniunile din următoarele 
luni să devină, pentru membrele acestui club, platforma 
ideală prin care ele să împărtășească idei, să construiască 
noi relații (profesionale și personale), să imagineze noi 
proiecte, să le dea viață. 

Nucleul a fost deja format de doamnele care au răspuns 
entuziasmate la întrebările centralizate în acest raport. 
Sperăm că ele vor deveni totodată Ambasadoarele 
Clublui Deloitte SheXO, încurajând acest proiect și 
recomandându-l altor femei deosebite pe care noi nu le 
cunoaștem încă.  

Madeline Alexander
Partener 
Deloitte România
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Potrivit unui raport Deloitte Touche Tohmatsu din 2010, 
femeile avansează mai repede în carieră în mediul 
guvernamental, decât în mediul privat. Aproape 10% 
dintre statele membre ale Națiunilor Unite sunt 
conduse de femei, față de 3% dintre primele 1.000 
de companii multinaționale, care sunt conduse de un 
președinte sau director executiv de sex feminin. Mai 
mult, femeile reprezintă aproximativ 20% din numărul 
total de parlamentari la nivel mondial, față de 13,5% 
femei cu funcție de conducere din topul primelor 500 de 
companii americane.

Analize recente arată că România contrazice într-o 
oarecare măsură această stare de fapt. Dacă la nivel de 
reprezentare în mediul parlamentar, România se situează 
printre ultimele cinci locuri în lume, înaintea Japoniei,  
Ungariei, Turciei și Braziliei (Forbes Insights - Diversity & 
Inclusion: Unlocking Global Potential, ianuarie 2012), 
recent o firmă de cercetare plasa România pe locul 8 
global pentru ponderea femeilor cu funcții de top în 
managementul companiilor (Mercer – “Women in  
business – Analysis of gender representation in  
Executive/Management roles across Europe, februarie 
2012).  

Business la feminin

„Compania noastră este un mediu dominat numeric de femei la nivel 
de Board. Bărbații își găsesc rolul lor bine definit, de apreciat în 
special atunci când sunt capabili profesional, au idei și acțiuni de 
transmis și promovat.”

Otilia Iosif, Farmexim

„Șansele de ascensiune profesională pentru femei sunt din ce 
în ce mai mari. Când am devenit director general, toată lumea a 
aplaudat, pentru că eram doar zece în toată Europa. Astăzi am 
încetat să mai numărăm”.

Linda Griffin, Athenée Palace Hilton

Contribuția femeilor în mediul economic se intensifică 
vizibil, în ultimii ani ele devenind practic cea mai mare piață 
emergentă din istoria umanității. Atât autoritățile de stat, 
cât și mediul de afaceri trebuie să înțeleagă și să investească în 
dezvoltarea și integrarea femeilor în procesul de luare a 
deciziilor.
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Studiul de față a identificat rezultate echilibrate în ceea 
ce privește percepțiile respondenților asupra diferențelor 
dintre bărbații și femeile în funcții de conducere. Mai 
exact, percepția generală este aceea că bărbații și 
femeile din astfel de funcții se comportă asemănător 
în cea mai mare parte a activității lor și au caracteristici 
similare. Se poate observa, totuși, o mai accentuată 
predispoziție a femeilor de a fi mai empatice decât 
bărbații în contextul de business.

Bărbații tind să obțină rezultate mai bune în ceea ce 
privește luarea deciziilor în condiții de stres (40%, 
față de 26% în cazul femeilor); implementarea unei 
dezvoltări strategice de lungă durată (40% vs.14%);  
avansarea profesională (32% vs. 14%), în timp ce 
femeilor le sunt recunoscute meritele în special în 
materie de gestionare eficientă a resurselor umane 
(44% vs. 10%); dezvoltare personală și dobândirea de 
noi aptitudini (37% vs. 10%); rezolvarea problemelor 
apărute la locul de muncă (31% vs. 13%). 

În restul situațiilor, nu se observă diferențe semnificative 
între reprezentanții celor două sexe, respondenții oferind 
scoruri similare ambelor categorii.

În pofida celor câteva diferențe identificate de publicul 
intervievat, 6 din 10 respondenți (61%) consideră că 
bărbații și femeile obțin rezultate similare în ceea ce 
privește îndeplinirea obiectivelor financiare propuse 
(vânzări, profit), fapt care demonstrează că ambelor 
categorii le este recunoscută capacitatea de a atinge 
scopurile esențiale, precum și obiectivele măsurabile ale 
companiei. 

Comparând femeile și bărbații în mediul de afaceri, cine credeți că obține rezultate mai bune în situațiile de mai jos? 

Rezultate financiare semnificative (vânzări, profit, etc)

Gestionarea eficientă a resurselor umane

Proces decizional în condiții de stres

Avansare în ierarhie

Confruntarea cu provocările din mediul de afaceri

Dezvoltare personală și a unor noi aptitudini

Implementarea unui plan de dezvoltare strategică pe 
termen lung în companie

Menținerea poziției de piață a companiei într-un 
mediu competitiv

Menținerea unui echilibru între serviciu și viața personală

4% 18% 61% 15% 2%

1% 9% 46% 36% 8%

13% 27% 34% 21% 5%

62%9% 23% 54% 12%

1% 12% 56% 26% 5%

2% 8% 53% 31%

5% 35% 46% 13% 1%

3% 20% 58% 16% 3%

8% 33% 21% 31% 7%

Bărbații obțin rezultate 
mult mai bune

Bărbații obțin rezultate 
mai bune

Atât femeile cât și bărbații 
obțin rezultate similare

Femeile obțin rezultate 
mai bune

6 %

Femeile obțin rezultate 
mult mai bune
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„Domeniul feroviar este prin excelență masculin, sunt singura femeie 
CEO al unei companii de transport feroviar pe plan național, femei 
CEO în acest domeniu sunt rarități. O provocare pentru mine este să 
duc la bun sfârșit un proiect despre care un coleg, poate cu mai multă 
experiență profesională, spune că nu se poate realiza sau că se va 
realiza foarte greu”. 

Kinga Mădărășan, Transferoviar Grup

„Mediul de business dominat de bărbați este un avantaj 
pentru femei. Cred că modul de gândire influențează foarte mult 
atitudinea femeii, pe de-o parte, și percepția bărbaților despre ea, pe 
de altă parte. Pentru o femeie, a fi autentică poate deschide multe 
porți, chiar și în mediul de business dominat de bărbați”.

Simona Baciu, International School Cluj - Npoca

„De ceva vreme provocările sunt mai mari pentru bărbați decât 
pentru femei, având în vedere că mediul de business începe să fie 
din ce în ce mai echilibrat. Provocarea constă în faptul că femeile 
merg pe niște linii de bază, simple, nesofisticate, care, de multe ori, 
sunt uitate de bărbați și care se dovedesc mai de succes”.

Costica Samaru, Faurecia

„Cred că a trecut perioada feministă a revendicării. Nu cred că noi, 
femeile, mai avem ceva de revendicat. Cred că femeile și bărbații se 
completează reciproc chiar și în organizații, nu doar în familie”.

Lidia Stan, Banca Românească
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Provocarea unui început

Urmându-și pasiunea, femeile pun bazele propriilor afaceri, le 
dezvoltă și inspiră la rândul lor alte femei. Pentru aceste doamne, 
aproape fără excepție, decizia de a începe propria afacere este cel 
mai important moment din viața profesională - începutul unei 
aventuri care rămâne la fel de palpitantă în fiecare zi.

„Cel mai important moment a fost cel în care am decis să-mi 
întemeiez propria afacere, să las ceva copilului meu, de care să fie 
mândru. Nu am cedat la presiunile celor din jur, care îmi spuneau că 
iau o decizie greșită, renunțând la o carieră într-o multinațională 
pentru un boutique”. 

Lorina Șereș, Azay
În România, peste o treime dintre IMM-uri sunt 
controlate de femei, pondere care se apropie de cifra 
înregistrată și la nivelul Uniunii Europene. În paralel, mai 
multe branduri românești construite de femei au avut o 
ascensiune remarcabilă la nivel internațional. Privite din 
acest unghi, femeile antreprenor din România reprezintă 
o adevărată comoară națională. 

În mod evident, ele contribuie semnificativ la creșterea 
economică, creează locuri de muncă, dezvoltă talente, 
sedimentează relații și parteneriate, atrag recunoaștere 
internațională. 

Pentru femei, propriul business are valențe emoționale. 
Dacă bărbații construiesc o afacere pe fundamente 
pragmatice, urmărind profitul și reputația, femeile 
mărturisesc că au mereu în vedere familia, pentru care 
vor să lase ceva în urmă. 

Ele vorbesc de pasiune, intuiție, empatie, răbdare, 
convingere, puterea inspirației și sacrificiu. Fiecare dintre 
ele se îngrijește de echipă ca de propria sa familie și 
caută mereu să dea ceva înapoi comunității, sprijinind 
cauze nobile. 

Tot ele vorbesc însă și de leadership participativ, 
inteligență emoțională, selecție, simțul priorităților și 
eficiență. Recunosc cu mândrie că sunt antreprenoare 
și că ar alege oricând șansa de a construi din nou de 
la zero. Pentru ele, cea mai mare provocare rămâne 
momentul în care succesul le obligă să treacă de la 
stadiul de antreprenoriat la cel corporatist – momentul 
în care compania a crescut prea mult, iar antreprenorul 
nu mai poate să aibă totul sub control și riscă să facă 
greșeli. Pentru antreprenor, eșecul este însă o parte din 
viață, este un proces de învățare și mereu un pas înainte.

„Aș recomanda doamnelor să își pună în practică pasiunile. Să își 
dezvolte cât mai mult abilitățile artistice, pentru că așa sporesc șansele 
să devină creative în domeniul lor. Să își păstreze stilul feminin în 
muncă, chiar dacă încercările sunt mari. Să fie mereu perseverente și 
luptătoare”.

Măriuca Talpeș, Softwin & Intuitext
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„Drumul de la executant la executive nu a fost ușor, dar a fost singura 
soluție pentru a putea dobândi un helicopter view asupra propriei 
mele afaceri. În paralel, s-a cristalizat și nevoia de a identifica resursele 
umane potrivite, de a crea structuri organizaționale pe măsură, de a 
identifica, pregăti și dezvolta lideri din cadrul organizației”.

Simona Baciu, International School Cuj - Napoca

„Criza este una dintre cele mai mari încercări prin care trece astăzi un 
manager. Atât fluctuația personalului, cât și atitudinea angajaților, ce 
merge de la inerție și nepăsare incredibilă până la agitație, panică și 
descurajare, sunt două elemente pe care le urmăresc în permanență, 
din cauza influenței pe care o au asupra calității serviciilor”.

Arh. Daniela Mirea, Continental Hotels

„Femeile care își doresc să înceapă o afacere trebuie să se analizeze 
foarte bine. Dacă nu le place să acționeze, ci preferă să contemple, nu 
trebuie să pornească pe acest drum. Le-aș sfătui de asemenea să nu 
întrebe prea mult în jur, pentru că dacă te iei după gura lumii, ajungi 
unde vrea ea, nu unde vrei tu. Just do it! Cu pași mici și tenacitate!”

Georgiana Pogonaru, Romcolor 2000

„Sunt un antreprenor care a crescut fără să aibă în spate studii 
economice elaborate. Soțul meu a făcut un MBA foarte bine cotat și, 
spre surprinderea lui, a înțeles că a învățat acolo tot ceea ce am pus eu 
în practică prin intuiție”.

Dr. Oana Taban, Dent Estet
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Puterea lui Yin și Yang

 

Femeile sunt o forță tot mai puternică pe piața talentelor. 
Puterea unui business stă în colaborarea strânsă dintre femei 
și bărbați, pentru că îmbină astfel calitățile celor două sexe și 
încurajează inovarea. Dacă recunoașterea profesională întârzie 
în cazul femeilor, riscul de exod al talentului feminin este 
foarte mare, cu implicații substanțiale asupra business-ului. 

Nenumărate studii internaționale au dovedit că există 
o conexiune directă între mixul optim de bărbați și 
femei în roluri cheie de management și succesul unui 
business. O analiză recentă realizată de Deloitte la nivel 
global arată că diversitatea este crucială pentru cultura 
organizațională, marea majoritate a companiilor 
implicate recunoscând că se înregistrează progrese 
majore în acest sens. 

Dintre aspectele investigate de studiul de față, se 
remarcă două situații: 57% dintre respondenți sunt 
de părere că femeile sunt tratate cu respect, iar 43% 
apreciază că femeile depun mai multe eforturi pentru a 
accede la funcții similare cu cele ale bărbaților. 

Subiectele mai sensibile au atras răspunsuri neutre. La 
întrebarea dacă femeile sunt primele concediate în caz 
de reduceri de personal, 24% dintre participanți au 
răspuns că nu pot aprecia, în timp ce 37% au dat un 
răspuns afirmativ. 
Două treimi dintre respondenți consideră că femeile 
din funcțiile de conducere sunt plătite mai puțin decât 
bărbații care ocupă funcții similare, față de 22% care nu 
pot aprecia. 

Se remarcă o puternică opoziție față de afirmația 
conform căreia femeile sunt percepute ca fiind mai 
slab pregătite în funcții de CFO și, de asemenea, față 
de faptul că viața de familie și funcția de conducere ar 
fi incompatibile. De altfel, marea majoritate a 
respondenților sunt de acord să încurajeze femeile 
apropiate (rudele) în construirea unei cariere în domeniul 
financiar. 

Putem concluziona, în ceea ce privește diferențierile 
dintre femei și bărbați, că aproape jumătate dintre 
respondenți (47%) spun că este mai ușor pentru bărbați 
să fie promovați din funcția de CFO în cea de CEO decât 
pentru femei, care ar trebui să depună mai mult efort 
pentru a accede în poziții similare acestora.  

Un alt aspect acceptat într-o proporție semnificativă 
este faptul că directorul financiar (CFO) ar trebui să fie 
membru al consiliului de conducere al companiei (77%, 
acord parțial sau total vs. 6%, dezacord parțial sau 
total). De asemenea, 42% dintre respondenți susțin cu 
tărie că funcția de CFO este o bună rampă de lansare 
pentru obținerea rolului de CEO.
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Considerați că următoarele situații se regăsesc în mediul de afaceri românesc? 

Foarte des

Câteodată

Rar

Niciodată

Nu pot să estimez

43%

37%
11%

4%

5%

57%
34%

6%
0%

3%

32%
35%

15%
3%

15%

12%
25%

27%

12%
24%

31%

32%

22%

Femeile depun mai multe 
eforturi decât bărbații pentru 
a obține o anumită funcție

Femeile sunt tratate cu respect în 
mediul de afaceri

Femeile sunt promovate mai 
puțin frecvent decât bărbații

Când este cazul, femeile 
sunt primele care sunt luate 
în considerare pentru 
disponibilizare
 

Femeile care au funcții de 
conducere sunt plătite mai puțin 
decât bărbații cu aceleași funcții

8%

7%

Ce părere aveți despre următoarele afirmații?

Un CFO ar trebui să fie membru al consiliului director într-o companie 

Funcția de CFO este o bună rampă de lansare pentru 
obținerea rolului de CEO

Credeți că femeile ar trebui să beneficieze de o pondere minimă (ca 
prezență) în cadrul consiliilor directoare?

 
Aș încuraja o femeie din familia mea (sora, fiica etc.) 

să înceapă o carieră în finanțe

Aș prefera ca persoana responsabilă cu finanțele 
în compania mea să fie femeie

Aș prefera ca persoana responsabilă cu finanțele 
în compania mea să fie bărbat

Bărbații sunt mai buni în roluri de conducere decât femeile

Viața de familie și cariera în funcție de conducere nu sunt compatibile

Femeia este percepută ca un CFO nesatisfăcător

Stilul de management diferă semnificativ între femei și bărbați în 
funcții de conducere 

Aș prefera ca șeful meu să fie bărbat, nu femeie

Bărbații sunt promovați mai ușor din funcția de CFO în cea de CEO

Femeile sunt promovate mai ușor din funcția de CFO în cea de CEO

4%

2%
17% 35% 42%

5% 22% 31% 35% 7%

9% 15% 38% 22% 16%

4% 9% 27% 41% 19%

5% 10% 13% 13%

15% 21% 55% 6%

1% 7% 30% 54% 8%

16% 9% 53% 16% 6%

4% 9% 40% 37% 10%

9% 35% 44% 10% 2%

25% 45% 23% 6% 1%

15% 27% 40% 15% 3%

23% 40% 21% 15% 1%

Dezacord total Dezacord Nici acord nici dezacord Acord Acord total

59%

3%
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„Când am intrat în lumea afacerilor, am avut complexul că nu am 
studii economice; a trebuit să învăț făcând. Desigur că și discuțiile 
despre business cu soțul meu m-au ajutat.
În mod surprinzător, însă, deși împărtășeam aceeași viziune asupra 
afacerii, nu am putut să lucrăm niciodată în același birou, nici în 
aceeași companie; deciziile noastre de micromanagement erau 
diferite. Ajungeam în final la același rezultat, dar pe căi diferite!”

Georgiana Pogonaru, Romcolor 2000

„Da, bărbații își asumă mai multe riscuri decât femeile. Nu înseamnă 
că este un lucru rău. Există însă păreri care susțin că inclusiv această 
criză mondială este rezultatul unui apetit exacerbat pentru risc și 
promovează moderare în asumarea de riscuri. Acest lucru se poate 
realiza printr-un echilibru la nivel decizional, adică printr-o prezență 
mai mare a femeilor în forurile de luare a deciziilor”.

Severina Pascu, UPC

„Într-un mediu de business dominat de bărbați, mă simt bărbată. 
Acest mediu m-a învățat în fiecare zi cum să le țin piept. Simt că 
suntem pe picior de egalitate, iar faptul că sunt femeie nu îmi 
influențează nicidecum comportamentul”.

Mihaela Olteanu, P.P. Distributors

„Într-un mediu de business dominat de bărbați, femeia aduce la masa 
discuțiilor echilibru, grație, răbdare și frumusețe. În continuare, 
provocarea este să atingem în afaceri un echilibru între energia 
masculină și cea feminină, care să se potențeze una pe alta”. 

Anca Harasim, AmCham

„Femeile lucrează mai mult decât bărbații pentru a deveni CFO/
CEO. Dar dacă sunt competente profesional și dovedesc că pot face 
față într-un mediu de business dominat de bărbați, sunt acceptate fără 
probleme”.

Liliana Bogdan, Midtown Retail
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„Chiar dacă la vârf mediul de business este dominat de bărbați, stratul 
de middle management constă în cea mai mare parte din femei. Și este 
bine să fie așa, pentru că la nivelul de mijloc al companiilor ai nevoie 
de siguranță, iar femeile, prin modul lor de lucru, îți asigură asta”.

Măriuca Talpeș, Softwin & Intuitext

„Femeile sunt mai potrivite în poziții de top management în 
perioada de consolidare a unei companii, dar și în perioade de 
criză, având în vedere că sunt mai atente la detalii, sunt obișnuite 
să folosească mai bine resursele financiare și umane, prin simțul lor 
înnăscut de a ocroti, de a avea grijă de organizația în care lucrează ca 
de propria familie. Bărbații sunt potriviți în perioada de dezvoltare 
a unei companii, deoarece sunt mai îndrăzneți, le plac mai mult 
riscul și competiția”.

Tamara Marinescu, Alia Group 

„Conduc o echipă de peste 40 de oameni. În financiar sunt 9 
departamente, dintre care 7 sunt conduse de femei; sub-echipele 
sunt coordonate tot de femei. Per ansamblu, 70% dintre pozițiile din 
financiar sunt ocupate de femei”.

Luiza Muller, Orange

„Este cunoscut faptul că femeile muncesc mult. Cu toate acestea, 
este mai dificil pentru o femeie, decât pentru un bărbat, să obțină 
o promovare, în momentul în care îi sunt evaluate și recunoscute 
rezultatele”.

Nela Drăgușin, ArcelorMittal Galați

„E mai ușor să negociezi cu un bărbat decât cu o femeie, procesul de 
vânzare devine chiar un joc de strategie. Ca CEO, am negociat cu 
bănci, cu sindicate, clienți și furnizori, cu instituții publice. Femeile 
sunt clar mai avansate în tehnicile de negociere, pentru că sunt mai 
sensibile și înțeleg mai bine cerințele celor cu care negociază”. 

Liliana Mincă, Fundația LILIANA GHERVASUC MINCĂ
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De la cifre la strategie

Prin funcția pe care o conduce, directorul financiar (CFO) 
are astăzi responsabilități mult mai complexe față de 
cele tradiționale, legate în principal de rolul de 
contabil. El trebuie să asigure eficiența funcției 
financiare, calitatea informațiilor, dezvoltarea 
personalului, managementul performanței, să dețină 
o înțelegere profundă a companiei, precum și 
competențe profesionale și de management avansate. 
Transformarea funcției financiare impune o nouă 
abordare și noi exigențe cu privire la performanțele 
acesteia.

Directorul financiar este astăzi administrator (responsabil 
de conservarea activelor, înregistrările contabile, 
raportarea și respectarea cerințelor legale de natură 
contabilă și fiscală), operator (asigură funcționarea 
eficientă și susținută a departamentului financiar, 
participă la identificarea, păstrarea și dezvoltarea 
angajaților din departamentul financiar), strateg (se 
implică în mod direct în definirea strategiei, pentru a 
îmbunătăți performanța companiei și valoarea adăugată 
adusă acționarilor; oferă o perspectivă financiară asupra 
inițiativelor de dezvoltare) și, nu în ultimul rând, 
catalizator, agent al schimbării (urmărește alinierea și 
executarea strategiilor prin responsabilizarea celorlalți 
membri ai echipei de management).  

Cele mai importante patru calități ce rezonează în 
percepția respondenților cu funcția de CFO sunt: 
profesionalismul (66%), abilitățile de lider (59%), 
abilitățile de planificare strategică (59%) și eficiența în 
luarea deciziilor (52%). Dintre acestea, numai două 
sunt considerate ca fiind imperios necesare pentru 
ascensiunea într-o funcție de director executiv (CEO): 
abilitățile de lider (76%) și cele de planificare strategică 
(62%). 

Într-o companie foarte bine 
administrată, directorul financiar este 
mâna dreaptă a directorului executiv. 
Mai mult, în practică adesea granița 
dintre CFO și CEO se estompează 
vizibil. Carisma și talentul CEO-ului 
completează perseverența și spiritul 
organizatoric al CFO-ului, iar 
literatura de specialitate vorbește 
despre transformarea continuă a 
funcției financiare și cele patru noi 
roluri ale CFO-ului.

„Un CFO trebuie să aibă deschidere către multe orizonturi: către 
idei de afaceri și oportunități de business, către colaborarea și 
comunicarea cu alte departamente, să aibă diplomație și tact, 
precum și multe alte calități, întrucât rolul lui în companie este 
din ce în ce mai mare”.

Otilia Iosif, Farmexim
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Ce calități ar trebui să dezvolte un CFO pentru a avansa la funcția de CEO? Alegeți maximum patru variante. 

Care ar trebui să fie calitățile unui bun CFO? Alegeți maximum patru variante.

Profesionalism

Abilități de conducere/ leadership

Abilități de planificare strategică

Eficiență în luarea deciziilor

Aptitudini analitice superioare

Abilități de comunicare
 

Inițiativă

Competențe necesare membrilor 
Consiliului de Administrație

Multi-tasking

Negociere eficientă

Consecvență

Idei inovatoare

Încrederea în sine

Onestitate 

Siguranța de a lua decizii

66%

59%

59%

52%

35%

33%

21%

12%

12%

9%

9%

9%

4%

3%

8%

Abilități de conducere/ leadership

Abilități de planificare strategică

Abilități de comunicare

Profesionalism

Eficiență în luarea deciziilor

Idei inovatoare

Siguranța de a lua decizii

Inițiativă

Competențe necesare membrilor 
Consiliului de Administrație

Negociere eficientă

Încrederea în sine

Aptitudini analitice superioare

Multi-tasking

Consecvență

76%

62%

38%

36%

35%

22%

20%

20%

19%

19%

19%

17%

6%

3%

„Cele mai importante 
calități ale unui CEO 
sunt cea de leadership, 
simțul momentului, 
integritatea și inteligența”.

Linda Griffin, Athenée 
Palace Hilton
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„Cea mai importantă abilitate este creativitatea, chiar dacă nu ține 
neapărat de funcția de CFO. Trebuie să găsești soluții, indiferent de 
situație. Desigur, calitățile tehnice contează, însă la fel de importantă 
este capacitatea de a te adapta, abilitatea de a face business  
development, chiar dacă nu intră în atribuțiile directe de CFO”. 

Flavia Schoech, Continental Hotels

„Ca CFO, trebuie să vezi pădurea dincolo de copaci; să te 
concentrezi pe ceea ce înseamnă dezvoltare și atingere de obiective, 
în loc de urgențe; să negociezi bine; să construiești o identitate 
umană pentru echipa ta financiară”. 

Aura Zaharia, Antena Group

„Un CFO trebuie să aibă privirea de ansamblu (the big picture), 
capacitatea de a nu pierde din vedere anumite aspecte în procesul 
de luare a deciziilor, precum și capacitatea de a comunica cu alte 
departamente”. 

Monica Apostol, Provus Service Provider
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„Am învățat să aleg variantele simple și drumul cel mai scurt 
pentru a-mi atinge obiectivele. Totul pornește din pregătire. Am 
făcut foarte multă matematică, foarte multă logică. De aceea 
analizele, matematica, logica au contat în tot ceea ce am făcut. Am 
ales soluțiile simple și directe”.

Marina Șaon, Estée Lauder

„Abilitățile esențiale pentru un manager: să știi să îți stabilești 
obiectivele clar, să știi să le planifici, să știi să îți formezi echipa, să 
ai răbdare să-i asculți pe cei din echipă, să pui în valoare calitățile lor 
și să corectezi deficiențele împreună cu ei în timp, să te preocupe în 
permanență îmbunătățirea continuă a sistemului”.

Kinga Mădărășan, Transferoviar Grup

„Ca CEO, trebuie să știi să asculți, să te faci ascultat, să ai etică 
profesională și morală, să îți respecți colegii, să știi să-ți prioritizezi 
activitățile, să ai încredere în cei din jur și să fii perserverent”.

Liliana Mincă, Fundația LILIANA GHERVASUC MINCĂ

„Cea mai mare provocare în acest moment este să mențin balanța 
între rolul de business partner și CFO. Știu la ce echilibru trebuie 
să ajung, e greu și este și mai dificil să păstrezi starea respectivă de 
echilibru. CFO-ul este o poziție de încredere, în baza căreia CEO-ul 
trebuie să poată lua decizii”.

Daniela Covăcescu, BCR Asigurări
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Parfum de femeie

Femeile se disting clar de stilul masculin de a face 
afaceri, fie că sunt la masa negocierilor sau citesc 
analizele de risc, fie că se confruntă cu situații noi sau 
evaluează performanța angajaților. Valoarea adăugată 
vine pe termen lung, multe dintre companiile conduse 
de femei raportând performanțe financiare superioare, 
prin comparație cu omologii lor bărbați. 

Rezultatele studiului identifică diferențe clare de 
percepție în ceea ce privește calitățile specifice ale 
femeilor, respectiv bărbaților cu funcții de conducere. 
Astfel, cu toate că femeile sunt văzute ca fiind mai buni 
comunicatori, ele sunt penalizate când vine vorba despre 
asocierea cu trăsături specifice funcției de CEO (abilități 
de conducere/ leadership, precum și abilități de 
planificare strategică).

Rezultatele arată că mai mult de 60% dintre respondenți 
consideră că femeile sunt mai consecvente, capabile să 
desfășoare mai multe activități concomitent, precum 
și că au capacitatea de a comunica mai bine decât 
bărbații. De asemenea, aproximativ jumătate dintre 
respondenți sunt de părere că încurajarea implicării 
active a membrilor echipei și aptitudinile analitice mai 
dezvoltate sunt specifice mai degrabă femeilor, decât 
bărbaților. 

Pe de altă parte, în mod semnificativ mai mulți 
respondenți consideră că bărbații sunt mai înzestrați în 
ceea ce privește încrederea în sine și confortul în luarea 
deciziilor, aptitudinile de lider, cele potrivite pentru 
consiliul director, negocierile eficiente, dar și abilitățile de 
planificare strategică.

Care dintre trăsăturile enumerate considerați că sunt specifice bărbaților sau femeilor care ocupă funcții de 
conducere? 

Specific bărbaților

Specific femeilor

Nu pot să estimez

50% 17% 33%

44% 19% 37%

26% 26% 48%

15% 62% 23%

43%31%26%

31%47%22%

34%56%10%

4%

60% 27%13%

36% 24% 40%

45%15%40%

14%59% 27%

40% 9% 51%

20%

10%

34% 46%

64% 26%

31% 65%Profesionalism

Abilități de comunicare 

Onestitate 

Competențe necesare membrilor 
Consiliului de Administrație

Siguranța de a lua decizii
 

Abilități de conducere/ leadership
 

Negociere eficientă

Consecvență

Inițiativă

Aptitudini analitice superioare

Idei inovatoare

Multi-tasking 

Luarea de decizii bune

Abilități de planificare strategică

Încrederea în sine
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Pentru doamnele participante la studiu, managementul 
înseamnă, printre altele:

Pasiune
„Îmi place să-i inspir pe oameni să își găsească vocea și 
pasiunea în viață și să și-o exprime în totalitate, inclusiv 
în profesie”. (Anca Harasim, AmCham)

Consecvență
„Dacă fac ceva, vreau să fie bine făcut. Nu mi-a plăcut 
contabilitatea, dar am fost un contabil bun”. (Flavia 
Schoech, Continental Hotels)

Multi-tasking
„Femeia este precum pasărea Phoenix, se descurcă în 
orice situație - ca mamă, soție, femeie de carieră sau la 
școală”. (Gabriela Dumitru, Forever Living Products)

Empatie
„Nu există rețeta perfectă spre succes, depinde de 
fiecare om în parte. Eu am crescut încet și sănătos. 
A fost o constantă în cariera mea, am abordat 
întotdeauna problemele cu seriozitate și maxim 
devotament. În plus, mi-am apreciat întotdeauna 
echipa, i-am acordat încredere, am tras la locomotivă 
alături de ea”. (Cristina Bogdan, Global Wind Power)

Etică
„Cred în cinste, onestitate, naturalețe, dar și în lucrul 
bine făcut. Și de aceea, de cele mai multe ori sunt 
destul de exigentă cu ceea ce fac și cu ceea ce fac 
oamenii cu care lucrez”. (Tamara Marinescu, Alia 
Group)

Leadership
„Vreau să las în urmă un business curat și bine 
administrat, o echipă de profesioniști adevărați 
și o cultură organizațională care să promoveze 
meritocrația”. (Mihaela Toader, Asseco-SEE România)

Inspirație
„Îmi doresc să pot crea o organizație simplă, ordonată 
și controlată și încerc să învăț oamenii să privească 
dincolo de jobul concret și finit pe care îl au de făcut”. 
(Alina Popa, Petrom)

Comunicare
„Lucrez cu ușa deschisă, urăsc măsurile de siguranță 
care ne impun accesul restricționat. Simt că mă 
îndepărtează de oameni. Ei știu că pot veni oricând 
la mine, cu orice problemă, nu cred că există lucruri 
deștepte și lucruri proaste”. (Luiza Muller, Orange)

Viziune
„Limitele ni le stabilim noi. Nu ni le impune cineva. 
Una dintre marile provocări cu care mă confrunt este 
că oamenii tind să fie foarte pesimiști. Trebuie să fim 
introspecți și să ne gândim cum putem să evoluăm 
în acest mediu ostil. E foarte important să ai viziune”. 
(Marina Șaon, Estée Lauder)

Spirit de echipă
„Sunt recunoscătoare antrenorului meu de handbal, 
care m-a învățat că totul este un sport de echipă, că nu 
trebuie să renunțăm chiar și atunci când știi că șansele 
de câștig sunt mici, să crezi în tine și în valorile tale”. 
(Severina Pascu, UPC)

Flexibilitate
„Este important să accepți noi provocări, să fii flexibilă și 
dispusă să îți asumi riscuri. Numai acceptând să ieși din 
rutina zilnică și din certitudine poți evolua în carieră”. 
(Nela Drăgușin, ArcelorMittal Galați)

Perseverență
„Momentele care m-au modelat au fost cele mai 
dificile; nu cele glorioase sau ușoare, ci acelea în care 
aveai de înfruntat o mulțime de probleme, raportări, 
controale, când am fost pusă în situația de a coordona 
echipe, de a-mi justifica activitatea în fața conducerii”. 
(Maria Petrache, Castrol)

Educație
„Când am o informație, îmi place să o discut și să o 
analizez cu colegii mei. Indiferent dacă informația 
respectivă are impact asupra colegilor mei sau nu, 
e un aspect de leadership să îți crești oamenii, să îi 
pregătești, să te ajute, să îi formezi. S-ar putea să fie 
leadership feminin – această vocație a educației...” 
(Lidia Stan, Banca Românească)
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Echilibrul între birou și casă 

Consecvente, femeile își stabilesc și ating obiectivele 
personale cu același devotament și perseverență cu care 
își construiesc cariera. 

Din ce în ce mai multe femei de carieră aleg să fie și 
mame; mai mult, datele adunate în ultimul deceniu 
arată că cele mai scăzute rate de fertilitate din Europa 
se înregistrează în țările în care accesul femeilor la piața 
muncii este printre cele mai reduse. 

Pe lângă contribuția economică și aportul la 
intensificarea competiției pe piața talentelor, femeile de 
carieră capătă astfel puterea de a influența și a inversa 
chiar una dintre cele mai îngrijorătoare tendințe sociale 
din ultimele decenii: scăderea demografică. 

Cea mai mare parte a doamnelor participante la studiul 
Deloitte au unul sau mai mulți copii. Aproape fără 
excepție recunosc că viața personală este pe primul loc, 
chiar dacă echilibrul ideal între birou și familie rămâne 
cea mai mare provocare. 

„Trebuia să realizez mai demult că familia este mult mai 
importantă decât orice. Acum am ajuns la echilibru. Echilibrul 
pe care ți-l dă familia este de neînlocuit, indiferent de ce îți oferă 
serviciul”.

Daniela Covăcescu, BCR Asigurări
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„Atunci când ajungi la o anumită maturitate profesională și 
personală, trebuie să-ți stabilești o limită. Viața personală este 
importantă, responsabilități există și față de familie. Dorința de 
a-ți construi o carieră este, într-o oarecare măsură, manifestarea 
unui eu, a egocentrismului. Maturizarea trebuie să-ți arate că sursa 
permanentă de energie pentru a continua în carieră o găsești de fapt 
tot lângă familie”. 

Denisa Popescu, Euroweb

„Trebuie să iei o pauză din când în când, să fii câteodată egoistă, adică 
să nu dai unui job mai mult decât poți din viața personală. Dacă te 
simți bine pe plan personal, te vei simți bine și la serviciu. Motivația 
nu vine de afară, ci din interior”. 

Aura Zaharia, Antena Group 

„Este o provocare să ai grijă și de familie și de carieră. Lucrez intens 
la eficiență. Încerc să elimin timpii morți. Fac tot posibilul să mă 
eficientizez la muncă și să elimin timpul de lucru de acasă”. 

Maria Petrache, Castrol

„Tehnicile de negociere pot fi aplicate cu succes și de femei, și de 
bărbați. Cred însă că viața de zi cu zi pune femeile mai des în situații 
de negociere: de la rundele de negociere de acasă cu copiii și soțul, 
la piață sau în vacanță, până la negocierile de business cu implicații 
majore pentru întreaga companie”. 

Lorina Șereș, Azay
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SheXO în România

Pentru doamnele din top management, această 
recunoaștere profesională aduce cu sine și provocări, 
ce își găsesc explicația tot în moștenirea istorică. 

Adesea, oamenii de afaceri își exprimă frustrarea cu 
privire la dificultatea angajaților de a se adapta, lipsa 
lor de flexibilitate, reticența față de critica constructivă, 
neasumarea răspunderii, delegarea excesivă, lipsa de 
diplomație sau motivare, prejudecățile sau discriminarea.  

 

Aproape 34% dintre pozițiile cheie de management din România 
sunt ocupate de femei, arată un clasament recent. Cu acest nivel de 
reprezentare, România ocupă locul 8 în lume. De altfel, majoritatea 
țărilor din fostul bloc comunist înregistrează o situație similară, 
pentru că vechiul regim a încurajat egalitatea între sexe, propulsând 
femeile în carieră.

Consensul general este că femeile, prin structura și 
profilul lor psihologic, au o înclinație mai mare în a fi mai 
flexibile și mai deschise spre schimbare. De altfel, ele se 
confruntă mai des cu situații noi, care impun adaptare și 
flexibilitate, atât pe plan personal, cât și profesional.

„Principala provocare este comunicarea dificilă, plină de bariere. 
Oamenii sunt refractari la enunțuri negative, la sfaturi. Nu înțeleg 
frica oamenilor de a-și asuma răspunderea”.

Alina Popa, Petrom

„Am avut uneori senzația că lucram cu oameni care nu înțelegeau 
ce anume delegau mai departe. Target-uri putem stabili cu toții, 
dar trebuie înainte de toate să le înțelegem și să ne asigurăm că noi 
înșine, liderii de echipă, le putem îndeplini, înainte de a le delega”.

Cristina Bogdan, Global Wind Power 
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„Există femei extrem de abile în negociere. Aceste abilități țin de 
educație, cultură. O femeie diplomată va fi diplomată și în afaceri, 
dar și în relațiile cu colegii săi. Prin comparație, uneori bărbații se 
dovedesc mai dificili la serviciu, deși sunt foarte bun negociatori și 
diplomați la masa tratativelor”.

Gabriela Dumitru, Forever Living Products

„În condiții de maximă presiune asupra bugetelor și costurilor, 
motivarea oamenilor îți pune la încercare inspirația, răbdarea și 
tenacitatea mai mult ca oricând. Să rămâi concentrat asupra 
business-ului și orientat către oameni într-un mod echilibrat și 
inspirat este o mare provocare”.

Liliana Dănăilă, Cosmote

„În România, găsesc că principala provocare este să conving 
oamenii să își asume responsabilități. Remarc, însă, că femeile sunt 
mai deschise, mai flexibile în acest sens”.

Linda Griffin, Athenée Palace Hilton
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Concluzii

Pornind de la această convingere, Comisarul european 
a lansat în martie 2011 inițiativa Women on the Board 
Pledge for Europe, prin care urmărește să ridice nivelul 
de reprezentare al femeilor în Consiliile de Administrare 
la 30% până în 2015, respectiv la 40% până în 2020. 

Datele Comisiei Europene arată că, în acest moment, 
12% dintre membrii Consiliilor de Administrație ale celor 
mai mari companii europene sunt femei. Doar în 3% 
dintre cazuri, Președintele Boardului este o femeie. 
Promovarea doamnelor în astfel de poziții cheie a 
avansat cu pași mici în ultimii ani, Comisia estimând că 
în acest ritm va fi nevoie de alți 50 de ani pentru a se 
ajunge la un echilibru rezonabil de cel puțin 40%.

Consensul general este că, deși femeile obțin 
performanță în carieră, prea puține companii se implică 
în mod activ să le faciliteze ascensiunea pe scara 
ierarhică. 

Mediocritate și meritocrație există, însă, de ambele părți, 
iar un director bun nu trebuie să fie neapărat bărbat 
sau femeie. Raportul de față nu încurajează excesele. 
Există precedente care au demonstrat că promovarea 
de dragul promovării nu este o soluție. De exemplu, 
Norvegia - prima țară din Europa care a impus 
egalitatea între sexe în mediul de business - s-a 
confruntat la început cu așa-numitul golden skirt 
effect, când numărul femeilor care aveau calificarea 
necesară pentru poziții de top management era 
insuficient prin comparație cu pozițiile disponibile.

Soluția optimă este întotdeauna calea de mijloc. Atât 
femeile, cât și bărbații pot fi directori excelenți, chiar 
dacă, adesea, vor opta pentru căi diferite pentru a 
atinge același obiectiv. 

Studiul nostru arată că femeile excelează în competențe 
precum nivelul de profesionalism, cunoștințele vaste, 
codul etic excepțional, abilitatea de multi-tasking sau 
atenția la detaliu. Profilul lor corespunde cu percepția 
tradițională a directorului financiar, aceea de 
administrator și operator al unei afaceri. La rândul lor, 
bărbații au rezultate mai bune în arii precum asumarea 
riscurilor, planificarea strategică și leadership. Ei se 
identifică mai mult cu rolul de strateg și catalizator 
(agent al schimbării).  

În mod evident, femeile și bărbații au stiluri de 
management complementare. Prin abilitățile lor (soft 
skills), femeile sunt esențiale pentru buna desfășurare 
a activităților de zi cu zi și creșterea organică. Separat, 
apetitul nestăvilit pentru explorarea de noi oportunități 
îi pune pe bărbați în prima linie a unui proces de 
creștere prin achiziții sau intrarea pe noi piețe. Fără 
îndoială, performanța financiară și dezvoltarea unei 
culturi organizaționale sănătoase depind de existența 
unui raport optim de forțe la nivelul superior al ierarhiei 
de management, dar și în straturile de mijloc. 

Experiența a arătat că merită să susții femeile de carieră, 
chiar și atunci când ele aleg să fie și mame. Indiferent 
cât de mari ar fi provocările, o femeie ambițioasă va ști 
să își găsească întotdeauna echilibrul. 

Adesea, femeile reușesc să transforme ceea ce ar părea 
la început un handicap în avantaj strategic. De altfel, 
toate doamnele participante la studiul Deloitte recunosc 
că aspiră la echilibrul optim dintre viața personală și 
viața profesională, pentru că învață la fel de mult din 
ambele părți. Creativitatea celei dintâi completează 
perfect disciplina celei de-a doua, iar asta le ajută să fie 
mai bune.  

„Prezența mai multor femei în Consiliile de Administrație este 
benefică pentru afaceri și pentru economie”. 

Viviane Reding, Comisarul european pentru Justiție 
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Metodologie

 

Le mulțumim tuturor doamnelor și domnilor care au participat la 
realizarea raportului de față; sperăm ca această analiză să 
rămână în atenția dumneavoastră drept un omagiu adus femeii 
și, totodată, să constituie un argument suplimentar în sprijinul 
diversității de care orice companie are nevoie în top management, 
pentru a atinge performanța.  

Raportul reflectă opiniile a peste 130 de femei și bărbați 
cu funcții de nivel C (CEO, CFO, COO etc.) în cadrul 
companiilor în care activează (multinaționale sau  
antreprenoriate). 

Obiectivul principal al studiului a fost acela de a genera 
un cadru propice dezbaterilor și discuțiilor pe marginea 
obstacolelor pe care femeile trebuie să le depășească în 
mediul de business pentru a se bucura de ascensiune 
pe scara ierarhică. Întrebările au vizat, de asemenea, și 
factorii ce cauzează disparitate între numărul de bărbați 
și femei în lumea afacerilor. 

Studiul a fost realizat prin centralizarea chestionarelor 
on-line completate de aproape 100 de respondenți, la 
care s-au adăugat peste 30 de interviuri directe realizate 
cu doamne de referință din mediul românesc de afaceri. 
Feedback-ul suplimentar primit a fost încorporat în 
rezultate.

Chestionarul online a cuprins întrebări închise cu răspuns 
unic sau răspuns multiplu, precum și întrebări matrice cu 
răspuns unic. 

Invitația de participare a urmărit respondenți familiarizați 
cu nivelul de management executiv din companii. 
65% dintre participanți cunosc personal mai multe 
persoane de sex feminin cu astfel de funcții. 

Eșantionul online de respondenți reprezintă un mix de 
femei (35%) și bărbați (65%) cu poziții de răspundere 
în departamentele financiare: CFO (24%), director 
economic (20%), CEO (14%) sau director al 
departamentului de contabilitate (11%) fiind printre 
cele mai reprezentative. Participanții provin din domenii 
de activitate diverse și reprezintă atât companii mari 
(cu peste 1.000 de angajați - 22%); între 500 și 1.000 
de angajați - 7% sau până în 500 de angajați - 22%), 
dar și companii mai mici, cu mai puțin de 50 de angajați 
(24%). Vârsta respondenților este cuprinsă între 25 – 34 
ani (32%), 35 – 44 ani (46%), 45 – 54 ani (22%).

În particular, dorim să le mulțumim doamnelor care 
au dedicat o parte din timpul lor prețios pentru a 
aprofunda subiectele abordate, prin întâlniri directe cu 
colegele din top managementul Deloitte România: 

Tamara Marinescu, CEO Alia Group România; Anca 
Harasim, CEO American Chamber of Commerce in 
Romania; Aura Zaharia, CFO Antena Group; Nela 
Drăgușin, Tax Director, ArcelorMittal Galați; Mihaela 
Toader, CFO Asseco-SEE România; Linda Griffin, 
General Manager, Athenée Palace Hilton; Lorina Șereș, 
fondator și CEO Azay; Lidia Stan, Head of Finance 
and MIS, Banca Românească; Daniela Covăcescu, 
CFO & Managing Board Member, BCR Asigurări; Maria 
Petrache, Interim Finance Manager, Castrol Lubricants 
România; Flavia Schoech, CFO Continental Hotels; 
Arh. Daniela Mirea, Director Strategie, Calitate & 
Dezvoltare, Continental Hotels; Liliana Dănăilă, 
Human Resources Director, Cosmote; Dr. Oana Taban, 
Director General Dent Estet; Marina Șaon, Country 
Manager, Estée Lauder România; Denisa Popescu, 
CFO Euroweb; Otilia Iosif, CFO Farmexim; Costica 
Samaru, CFO Faurecia; Gabriela Dumitru, Finance 
Director, Forever Living Products România; Liliana 
Mincă, CEO Fundația LILIANA MINCĂ GHERVASUC; 
Cristina Bogdan, Country Director, Global Wind Power 
România; Simona Baciu, Președinte International 
School Cluj - Napoca; Liliana Bogdan, CEO Midtown 
Retail; Luiza Muller, Accounting & Tax Director, Or-
ange România; Mihaela Olteanu, Financial Manager, 
P. P. Distributors – România; Alina Popa, Head of IFRS 
Reporting & Group Consolidation, Petrom; Monica 
Apostol, CFO Provus Service Provider; Georgiana 
Pogonaru, General Manager Romcolor 2000; Măriuca 
Talpeș, co-fondator Softwin & CEO Intuitext; Kinga 
Mădărășan, Director General, Transferoviar Grup; 
Severina Pascu, CEO UPC România.
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