
WE Mean it!



 
#ProvocămSchimbarea

 



Cine suntem?



CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

ANTREPRENORIAT FEMININ – CONAF este

organizația agilă, proactivă și întreprinzătoare 

 puternic concentrată în  identificarea,

centralizarea și propunerea  soluțiilor, pe

termen mediu și lung, pentru  problemele reale

și de maximă urgență din mediului

antreprenorial  românesc.  

CONAF  promovează egalitatea de gen și de șanse

pentru susținerea inițiativei private și dezvoltarea

ecosistemului de afaceri, în acord cu noua

normalitate.

 

CONAF este confederația patronală din România

care reprezintă cea mai amplă mișcare din

ultimii 100 de ani din istoria noastră, coagulând 

 forțele antreprenoriale din România  pentru

sustinerea si promovarea  antreprenoriatului

feminin

CONAF acționează  ferm  pentru  apărarea

drepturilor și intereselor sociale, economice,

financiare, juridice  ale antreprenorilor din

România  în relațiile cu autoritățile publice si

pentru dezvoltarea unor rețele  de afaceri eficiente.



 La CONAF pot adera toate persoanele juridice din România, indiferent de gen, cod CAEN, structură asociativă

și care își doresc să contribuie în mod activ la dezvoltarea mediului de afaceri din România, oferind susținere

și acces egal femeilor antreprenor din România. 

 



Credem în antreprenoriat și
puterea de schimbare,
transformare și creștere pe care o
are  asupra individului, societății și
economiei unui stat. 

Credem că investiția în educația
antreprenorială reprezintă strategia
pe termen mediu și lung pentru
echilibrarea forței de muncă și în
dezvoltarea mediului de afaceri din
România. 

Credem în potențialul femeii în 
a spori #ValoareNațională a
antreprenoriatului românesc.

Credem în forța #inovației,
#creativității, #asumării, pe care s-
a construit CONAF și care
însumează setul nostru de valori. 

Credem în egalitatea de gen și de
șanse din mediul antreprenorial,
care oferă perspective proaspete în
acord cu  provocările și nevoile
actuale.



Noi, CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ – CONAF ne-am născut în cel mai
important an din istoria României: 2018, Anul Centenar. Constituirea noastră în acest moment de mare
importanță ne obligă, ne responsabilizează, ne mobilizează. 

În martie, 2018 Patronatul Femeilor Antreprenor alături de Patronatul Femeilor din Meșteșugărit a devenit
membru fondator a Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor. 
În noiembrie: împreună au creat și lansat Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF. 

 



La noi, în România ultimiilor 100 de ani, nu a existat o

mișcare capabilă să coaguleze forțele antreprenoriale

din România  pentru susținerea si promovarea 

 antreprenoriatului feminin.  

În anul 2018, când am lansat CONAF, din păcate multe

dintre femeile antreprenor încă nu conștientizau

importanța unității lor. Aceasta este consecința

faptului că mediul privat românesc nu a fost luat

niciodată în serios. Decidenții politici nu au chemat

reprezentanții organizațiilor antreprenoriale la masa

dialogului social iar legislația care privește mediul de

business și antreprenorial a fost votată, de cele mai

multe ori, înainte de a se cere opinia acestor

reprezentanți. Am constituit această confederație,

pentru că știm că împreună putem să producem

schimbarea în România. Și pentru că știm potențialul

femeilor de dezvoltare a antreprenoriatului românesc.

Și pentru că vrem să fim tratate cu respect. CONAF

este mai mult decât o filă de istorie. Este începutul

unui viitor pentru copiii noștri.

Cristina Chiriac, Fondator&Președinte CONAF  



CONAF se aliniază strategiei UE privind egalitatea
de gen, în acord cu angajamentul Comisiei von der
Leyen cu privire la realizarea unei Uniuni a
egalității.

CONAF  acționează în spiritul Comisiei Europene
pentru  reprezentarea unitară și activă a intereselor
comune ale antreprenorilor și membrilor săi, 
 susținând egalitatea de șanse pentru femeile din
mediul de afaceri şi  cel  patronal.

 

CONAF este singura organizație patronală din
România membră a Consiliului Wegate, fiind
recunoscută la nivel european pentru vasta
experiență și implicare în dezvoltarea
antreprenoriatului de la noi. 

CONAF ca membru al consiliului WEgate va contribui
în sprijinirea tinerilor antreprenori din Europa și a
comunității europene în demersurile sale de a
promova spiritul antreprenorial în rândul statelor
membre.

https://wegate.eu/


 
#DefinimNouaRealitate



Care sunt
obiectivele?



9.Cooperarea cu entități internaționale în
vederea facilitării comunicării şi colaborării
dintre antreprenorii din România şi cei din
străinătate, în vederea dezvoltării de
contacte, parteneriate şi realizării unei mai
bune informări a membrilor cu privire la
noutăţile, oportunităţile, formalităţile de
viză necesare şi acţiunile organizate.

8.Promovarea exemplelor şi a studiilor de
caz valoroase din experienţa personală a
membrilor CONAF care pot aduce în
atenţie poveşti de succes, modele din
antreprenoriatul feminin românesc ce vor
putea constitui o bună sursă de informaţii,
de know-how, necesare în demararea,
păstrarea și dezvoltarea unei afaceri.

7.Implicarea în programe de dezvoltare a
cunoştinţelor de afaceri, management și
finanţare, dedicate antreprenorilor de azi
dar și generațiilor viitoare.

6.Fundamentarea unor politici economice
eficiente, capabile să susțină și să
stimuleze mediul antreprenoriatului
românesc. 

5.Integrarea aspectelor specifice ale
antreprenoriatului feminin în politicile ce
privesc IMM-urile, de la faza de design a
acestor politici, până la monitorizarea
separată a rezultatelor acestora asupra
antreprenoriatului feminin din România.

4.Consultarea activă a mediului
antreprenorial pentru construcția
legislației care să răspundă provocărilor și
nevoilor din mediul de afaceri românesc.

3. Apărarea drepturilor şi intereselor
economice, sociale, financiare, juridice ale
antreprenorilor români și susținerea
membrilor CONAF, în relaţiile acestora cu
autorităţile publice centrale şi locale, cu
sindicatele sau cu alte organizaţii non-
guvernamentale  organisme din ţară şi din
străinătate.

2. Echilibrarea pieței forței de muncă în
România, prin  găsirea  soluțiilor și
strategiilor  viabile,  pe termen scurt,
mediu și lung.

1. Investiția în educația antreprenorială și
introducerea ei în învățământul primar și
gimnazial, cu un concept unic de studiu și
implicarea profesioniștilor din domeniu.  



CONAF acționează pentru implementarea în România a modelului de cultură antreprenorială, în acord cu
noua realitate și conectată la actualele tendințe internaționale în materie de business. 



#GăsimSoluțiiPracticeÎmpreună
 



Cum
acționăm ?



PACTUL PENTRU MUNCĂ

CONAF desfășoară cel mai amplu program de

conștientizare și responsabilizare pentru educație și o

piață a muncii echilibrată,  ca resurse principale in

dezvoltarea mediului de afaceri si a societatii din

România. 

    

1.

     2 . PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

                                    

 Acestea constituie cele două axe ale programului

național inițiat de   CONAF prin care urmărim corelarea

educației și a pieței muncii cu economia reală,  prin

prisma dezvoltării noilor tehnologii si prin modificările

aduse de inovație, cercetare și digitalizare. 



 Gala WOMEN IN ECONOMY este evenimentul Premium care reunește doamnele din domenii diferite de activitate,
femeile care  au reușit să facă performanță la nivel național și care au avut rezultate deosebite în economia
românească. 



Care sunt
beneficiile ?

Argumente pentru a deveni parte din comunitatea
CONAF.



We mean it! Ce reprezintă sloganul CONAF?
 

 Viziunea, strategia, planul de  acțiune  și codul de bune practici în CONAF. 
 

În tot ceea ce întreprindem, noi pornim de la situația actuală în care se află mediul antreprenorial din

România. 

Scopul nostru în CONAF este să identificăm soluții practice la problemele actuale și de maximă urgență 

 ale antreprenorilor români. 

Am inițiat .și realizat studii și analize pentru a avea o situație  actualizată din antreprenoriatul românesc:

Studiile sunt publice și puteți să le vizualizați și descărca .

ACCESEAZĂ

https://pactulpentrumunca.ro/documente-publice/


Concluziile studiilor mențonate sunt și principalele probleme care afectează mediu antreprenorial și de

business  de la noi:

1.    Migrația masivă a forței calificată de muncă românească, 

2.    Declinul demografic și scăderea natalității în România,

3.    Lipsa educației antreprenoriale în rândul elevilor de gimnaziu și liceu,

4.    Absența scolilor profesionale, a învățământului dual, vocațional, 

5.    Deficitul de specialiști,

6.    Costul ridicat pe forța de muncă din România care produce lipsa de competitivitate a României în plan

internațional, 

7.    Efectele pandemiei COVID-19 prin afectarea unor sectoare importante precum, HORECA, industria

textilă, agricultura, industria de entertainment.



Diminuarea migrației forței de muncă,

Finanțarea de către stat a școlilor profesionale sau a bureselor pentru elevi,

Scăderea impozitului și a contribuțiilor pe salarii,

Unitate patronală, consens social și politic pentru o piață a forței de muncă eficientă,

Crearea de noi locuri de muncă,

Reducerea muncii la negru,

 Debirocratizarea și digitalizarea pe piața forței de muncă,

Forță de muncă calificată,

Corelarea sistemului de învățământ cu nevoile din piața muncii,

Regândirea școlilor profesionale tehnice și dezvoltarea învățământului dual,

Iată care sunt principalele măsuri propuse de semnatarii PACTULUI PENTRU MUNCĂ  și înaintate

legislativuluișiexecutivului din România, în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanții acestora și CONAF:



Board-ul PPM a propus  Ministrul Muncii și Protecției Sociale în seria

de măsuri care vizează piața forței de muncă de la noi, introducerea

digitalizării dialogului social, sediul electronic pentru firme și

semnătura electronică. Pentru piața muncii este necesar un cadru

legislativ adecvat prin care să se deruleze rapid și eficient relația

angajator – salariat sau, după caz, angajator – salariat, terț, inclusiv

autoritate.

Proiectul  pilot între minister și mediul privat, cu un manager de

proiect care va lucra la implementarea măsurilor venite din mediul 

 privat către stat, pentru a se crea o pieță a muncii eficientă,  a fost

îmbrățișat de Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Raluca Turcan în

urma discuțiilor purtate între minister și reprezentanții PPM.

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2021 și publicată în

Monitorul Oficial în 6 mai 2021, privind utilizarea semnăturii electronice

avansate sau semnăturii electronice calificate în domeniul relaţiilor de

muncă.

2.Proiect pilot în parteneriat public-privat între Ministrul Muncii și

Justiției Sociale și mediul privat.

Rezultatele obținute în
urma propunerilor: 



3.CONAF a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Educației și

Cercetării, numit “PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ” 

Prin  acesta se urmărește dezvoltarea competențelor antreprenoriale în

rândul tinerilor prin modalități noi și creative de predare, în

învățământul gimnazial și liceal
Rezultatele obținute în

urma propunerilor: 



PACTUL
PENTRU
MUNCĂ

Programul național inițiat 



O inițiativă comună a:



Proiectul Pactul pentru Muncă a fost inițiat în 2019 cu obiectivul principal de a găsi soluții și strategii

viabile, care pe termen mediu și lung să contribuie la echilibrarea pieței forței de muncă în România și

la crearea unui cadru legislativ necesar pentru o evoluție coerentă a pieței muncii

Cristina Chiriac, Președinte CONAF Și Co-Inițiator Pactul pentru Muncă



Lansat în 2019, Pactul pentru Muncă are ca obiectiv identificarea soluțiilor  strategice viabile, care pe termen

mediu și lung să contribuie la echilibrarea pieței forței de muncă în România și la crearea unui cadru

legislativ necesar pentru o evoluție coerentă a pieței muncii.

PPM este  inițiativa CONAF împreună cu Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG). În 2020  partenerul 

 strategic PPM devine Confederația Patronală CONCORDIA.

Începând cu 2019 și continuând 2020 și 2021, în cadrul programului PPM  au fost organizate  conferințe la

Cluj, Iași, București, Timișoara, Brașov și Constanța, respectiv în marile centre universitare din țară. La

dezbateri au participat reprezentanți ai tuturor actorilor implicați în piața muncii: antreprenori şi manageri ai

unor companii naţionale şi multinaţionale, patronate, mediu academic, autorități centrale și locale, guvern,

renumiți specialiști în domeniu.



Board-ul PPM

Cristina Chiriac
Președinte CONAF

Franck Neel
Președinte FPPG

Steven van Groningen, Președinte 
Confederația Patronală CONCORDIA

Dragoș Anastasiu, Președinte
 Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
 (AHK România)

Magda Volonciu, Membru Fondator,
 Partener Coordonator SCA Magda Volonciu și Asociații



Andreea Negru, 
Președinte ADAA

Ionel Borș,
Președinte CONPIROM

Nicoleta Munteanu,
Vicepreședinte CONAF

Magdalena Iordache-Platiș, 
 Prorector la Universitatea din București

Dan Gabriel Dumitrescu,
 Prorector la Academia de Studii Economice București



 

Personalități marcante, antreprenori de succes, CEO și
manageri de companii, europarlamentari,
reprezentanții legislativului și executivului s-au alăturat
cu devotament  programului Pactul Pentru Muncă.

Lista susținătorilor PPM.

Susținătorii PPM

ACCESEAZĂ

https://pactulpentrumunca.ro/sustinatori-pactul-pentru-munca/


CONFERINŢA PACTUL PENTRU MUNCĂ CLUJ-NAPOCA,
 11 septemnrie 2019 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-conferinta-pactul-pentru-munca-cluj-11-septembrie/)


CONFERINŢA PACTUL PENTRU MUNCĂ IASI, 19 SEPTEMBRIE 2019
 19 septemnrie 2019 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-conferinta-pactul-pentru-munca-iasi-19-septembrie/)


CONFERINȚA PACTUL PENTRU MUNCA – TIMIȘOARA
 16 IUNIE  2020 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-conferinta-pactul-pentru-munca-timisoara-9-iunie-2020/)


CONFERINȚA PACTUL PENTRU MUNCĂ – BRAȘOV
 23  IUNIE  2020 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-conferinta-pactul-pentru-munca-brasov-23-iunie-2020/)


CONFERINȚA PACTUL PENTRU MUNCĂ – CONSTANȚA
 7  IULIE  2020 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-conferinta-pactul-pentru-munca-constanta-7-iulie-2020/)


 
Delegația  CONAF se întâlnește cu Anca Dragu, președintele Senatului și  Oana  Özmen,

deputat și membru în Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților, 09 aprilie 2021

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/delegatia-conaf-intalnire-cu-doamna-anca-dragu-si-oana-ozmen/


 
PACTUL PENTRU MUNCĂ: DIGITALIZAREA RELAȚIILOR DE MUNCĂ, O PRIORITATE, 20 aprilie 2021 

 

 

ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/pactul-pentru-munca-digitalizarea-relatiilor-de-munca-o-prioritate/


 
MISIUNE ECONOMICĂ: CONAF ÎN REPUBLICA MOLDOVA, 15 iulie 2021

 
 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/misiune-economica-conaf-in-republica-moldova/


Alte evenimente care au avut loc în cadrul PACTULUI PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ:

 

03 decembrie 2020 CONAF SUSȚINE PACTUL PENTRU COMPETENȚE LANSAT DE COMISIA
EUROPEANĂ(Aflați aici)

16 decemnrie 2020 “EDUCAȚI PENTRU VIAȚĂ”- PROIECT INOVATIV PENTRU ROMÂNIA
      (Aflați aici)

 
23 martie 2021 EDUCAȚI PENTRU VIAȚĂ – MODERNIZAREA EDUCAȚIEI – CHEIA PENTRU
TINERI(Aflați aici)

 

https://conaf.ro/conaf-sustine-pactul-pentru-competente-lansat-de-comisia-europeana/
https://conaf.ro/comunicat-de-presa-educati-pentru-viata-proiect-inovativ-pentru-romania/
https://conaf.ro/educati-pentru-viata-modernizarea-educatiei-cheia-pentru-tineri/


PACTUL
PENTRU

EDUCAȚIE 

Programul național inițiat 



dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor în învățământul gimnazial și liceal

modalități noi și creative de predare și învățare

corelarea educației antreprenoriale cu strategie coerentă, transparentă și eficientă de dezvoltare a pieței

muncii din România, prin promovarea unei educații competitive la nivel european

Introducerea educației antreprenoriale în școlile de stat și private

În luna iulie a anului 2020, CONAF a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, numit

“PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ” 

 PPEA militează pentru:

Considerăm că o consolidare puternică a  educaţiei antreprenoriale în şcoli şi instituţii de învăţământ liceal va

avea un impact pozitiv asupra caracterului dinamic al antreprenoriatului în cadrul economiei noastre. 

Mindset-ul antreprenorial este o lentilă specială prin care lumea poate fi vazută, lentilă prin care problemele pot fi

transformate în oportunități de business care crează noi soluții. Importanța acestui tip de înțelegere a lumii ar

trebui să fie implementată în gândirea tinerilor încă din perioada școlii.



 
PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ” LA PARLAMENTUL AUSTRIAC,

01 iulie 2021 
 
 
 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/pactul-pentru-educatie-antreprenoriala-la-parlamentul-austriac/


Alte evenimente care au avut loc în cadrul PACTULUI PENTRU MUNCĂ:
 

11 noiembrie 2020 PMP SE ALĂTURĂ PACTULUI PENTRU MUNCĂ ( Aflați aici)
13 noiembrie 2020 CONAF a militat pentru modificarea Legii privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cât și pentru nevoia aprobării procedurii de autorizare a
unităților protejate. (Aflați aici)
16 noiembrie 2020. USR-PLUS  susține  inițiativa  PACTUL PENTRU MUNCĂ  (Aflați aici)
19 noiembrie 2020 PSD: PACTUL PENTRU MUNCĂ – O OPORTUNITATE PENTRU ROMÂNIA!(Aflați aici)

18 februarie 2021 PARTENERIATUL PUBLIC – PRIVAT: CHEIA PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR
CONCRETE PE PIAȚA MUNCII (Aflați aici)
03 martie 2021 PACTUL PENTRU MUNCĂ: FONDURI EUROPENE PENTRU O EDUCAȚIE PRACTICĂ

01 aprilie 2021 PREMIERUL FLORIN CÎȚU ÎN DIALOG CU CONAF(Aflați aici)
      (Aflați aici)

 

https://conaf.ro/pmp-se-alatura-pactului-pentru-munca/)
https://conaf.ro/conaf-sustine-mediul-de-afaceri/
https://conaf.ro/comunicat-de-presa-psd-pactul-pentru-munca-o-oportunitate-pentru-romania/)
https://conaf.ro/parteneriatul-public-privat-cheia-pentru-implementarea-masurilor-concrete-pe-piata-muncii/
https://conaf.ro/premierul-florin-citu-in-dialog-cu-conaf/)
https://conaf.ro/pactul-pentru-munca-fonduri-europene-pentru-o-educatie-practica/


 Gala
WOMEN IN
ECONOMY 

Programul național inițiat 



Evenimentul Premium care reunește doamnele din domenii diferite de activitate, femeile care  au reușit să facă

performanță la nivel național și care au avut rezultate deosebite în economia românească. 

Gala WOMEN IN ECONOMYse bucură an de an de prezența reprezentanților de marcă ai mediului de afaceri la

nivel național, parteneri și reprezentanți ai instituțiilor care susțin implicarea și dezvoltarea inițiativelor feminine în

afaceri, în societate sau în cultură.

 De asemenea, personalități guvernamentale, ambasadori și reprezentanți ai companiilor naționale și

multinaționale sunt alături de organizatori pentru a aplauda performanțele femeilor în economie. Premiantele

sunt femei din domenii de activitate diverse: energie, IT&C, sănătate, industrii, voluntariat pentru o societate mai

bună, etc.



 

Gala WOMEN IN ECONOMY, ediția 19 mai 2021
 
 

 
ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/gala-women-in-economy-marcheaza-revenirea-la-normalitate/


 

Gala WOMEN IN ECONOMY, ediția 8 martie 2020
 
 
 

 ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-gala-women-in-economy-2020/


 

Gala WOMEN IN ECONOMY, ediția 15 martie 2019
 
 
 
 

 

ACCESEAZĂ

https://conaf.ro/galerie-foto-eveniment-women-in-economy/


Pentru a fi informați  despe toată activitatea CONAF,
vă invităm să ne urmăriți pe :

 

Ne puteți contacta pe.
Email: office@conaf.ro
Telefon: +4 0758 833 790

 

  
Avem viziune, strategie, plan de acțiune. 
Și cel mai important: avem rezultate. 

Doar împreună putem să producem schimbarea în
România.

https://conaf.ro/
https://web.facebook.com/conafromania
https://www.linkedin.com/company/conaf-romania/
https://www.youtube.com/channel/UCzM4Kjywptoqs41ceZo5m4w


WE Mean it!


