
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 1     

 

 

 

 

 

Raport de cercetare cantitativă şi calitativă, componenta A1 

Decembrie 2010 

CREAREA ŞI PROMOVAREA DE  

INSTRUMENTE DE ECONOMIE  

SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII 

PE PIAŠA FORŠEI DE MUNCĂ A  

GRUPURILOR DEFAVORIZATE 



 2     

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

CUVÂNT ÎNAINTE      5 

INTRODUCERE      6 

METODOLOGIE      10 

COMPONENTA CANTITATIVĂ  

ASPECTE GENERALE     17 

VALORI, ATITUDINI     27 

SITUAŢIA ULTIMELOR LOCURI DE MUNCĂ   37 

SITUAŢIA CELOR FĂRĂ LOC DE MUNCĂ  61 

FORMARE PROFESIONALĂ, RESURSE    73 

CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ    113 

ANTREPRENORIAT     141 

CALITATEA VIEŢII     173 

COMPONENTA CALITATIVĂ    193 

CUPRINS: 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 3     

 



 4     

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 
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Cuvânt înainte 

 

 

 

Cu cât reflectăm mai mult asupra situaţiei celor săraci, cu atât devenim mai convinşi de 

faptul că sărăcia nu este rezultatul vreunei incapacităţi a acestora. Sărăcia nu este creată 

de cei nevoiaşi. Ea este creată de sistemul pe care l-am construit, de instituţiile pe care le-

am înfiinţat şi de conceptele pe care le-am formulat. (...) Sărăcia este ceva impus din afara 

noastră. Fiind ceva exterior nouă, o putem înlătura. 

 

Fiecare individ se naşte pe lume complet echipat astfel încât să poată nu doar să aibă grijă 

de sine ci şi să contribuie la bunăstarea lumii întregi. Unii dintre noi primesc şansa de a-şi 

explora potenţialul, dar mulţi alţii nu întâlnesc niciodată ocazia de a-şi dezvălui minunatele 

daruri cu care s-au născut. Ei se duc, iar darurile lor rămân neexplorate, lumea fiind priva-

tă de ceea ce au ei de oferit. 

 

Pentru mine, oamenii nevoiaşi sunt precum arborii bonsai. Atunci când iei cele mai bune 

seminţe ale unui copac înalt şi le sădeşti într-un mic ghiveci, obţii o copie a marelui arbore 

de doar câţiva centimetri. Nu este nimic în neregulă cu seminţele plantate, doar vasul cu 

pământ este nepotrivit. Săracii sunt un fel de oameni bonsai. Nu este nimic în neregulă cu 

bagajul lor genetic, însă societatea nu le-a oferit niciodată mediul potrivit în care să se 

dezvolte. Tot ceea ce trebuie să facem pentru a-i scoate pe oameni din sărăcie este de a le 

oferi un mediu în care să poată progresa. Din clipa în care cei sărmani îşi vor putea elibera 

energia şi creativitatea, sărăcia va dispărea. Am văzut întâmplându-se acest lucru în satele 

din Bangladesh. Și nu există niciun motiv pentru care acest lucru nu s-ar putea întâmpla 

oriunde în lume. 

 

Muhammad Yunus & Karl Weber, Dezvoltarea afacerilor sociale: O nouă formă a capi-

talismului ce răspunde nevoilor urgente ale umanităţii, Curtea Veche, Bucureşti 2010 
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În Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2009 privitoare la economia soci-

ală se cere Uniunii Europene şi statelor membre să sprijine acest nou domeniu printr-o 

serie de acţiuni concrete: recunoaşterea întreprinderilor sociale şi elaborarea unui ca-

drul legal care să definească statutul juridic al acestora; facilitarea accesului la credite 

şi acordarea de stimulente fiscale organizaţiilor care vor desfăşura astfel de activităţi; 

sprijin pentru dezvoltarea microcreditelor.  

 

Conform rezoluţiei, întreprinderile şi celelalte organizaţii din economia socială joacă un 

rol important în integrarea pe piaţa muncii a grupurilor supuse discriminării şi lipsite de 

oportunităţi. Aceste noi modele de afaceri cultivă spiritul antreprenorial în rândul per-

soanelor defavorizate, care sunt încurajate să iniţieze activităţi comerciale cu scopul de 

a deveni independente financiar. Angajatorii din economia socială furnizează un număr 

semnificativ de locuri de muncă şi sunt interesaţi să investească în angajaţi. Fiind dezvol-

tate în cadrul unor comunităţi de resursele şi oportunităţile cărora sunt dependente, în-

treprinderile sociale reuşesc, într-o măsură mai mare decât alţi agenţi economici, să 

creeze locuri de muncă stabile şi să furnizeze produse şi servicii care să aducă beneficii 

reale consumatorilor şi să răspundă unor nevoi locale. 

 

Câteva zeci de proiecte de economie socială au fost lansate în România pe parcursul 

anului 2010. Dezvoltate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resur-

selor Umane (POSDRU), acestea sunt finanţate din Fondul Social European (FSE), unul 

dintre principalele mecanisme prin care Uniunea Europeană sprijină financiar integrarea 

pe piaţa muncii şi incluziunea socială a grupurilor defavorizate. 

 

Resursele angajate de aceste proiecte sunt considerabile: bugete, parteneriate între 

organizaţii non-profit şi mediul de afaceri, între instituţii publice şi private, precum şi 

expertiza în domeniile economic şi social de care dispun organizaţiile neguvernamenta-

le, companiile, universităţile şi instituţiile publice implicate. 

 

Obiectivul acestor proiecte este de a dezvolta şi promova instrumente de economie 

socială care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a grupurilor supuse riscurilor de 

excluziune socială. În acest scop, ele îşi propun să creeze întreprinderi sociale, deţinute 

şi administrate de către persoane defavorizate; ateliere protejate, ce oferă persoane-

lor cu dizabilităţi locuri de muncă şi posibilitatea de a se perfecţiona profesional; şi 
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târguri de întreprinderi sociale, ce vor permite organizaţiilor ce operează în economia 

socială să îşi promoveze produsele şi serviciile. 

 

Societatea românească de astăzi nu oferă prea multe şanse persoanelor defavorizate 

şi comunităţilor lipsite de oportunităţi. Politicile guvernamentale de asistenţă socială s-au 

dovedit incapabile să provoace schimbări reale în viaţa persoanelor dezavantajate, 

care s-au transformat, încet-încet, în cetăţeni asistaţi şi dependenţi de ajutoarele sociale. 

Companiile multinaţionale nu par dispuse să renunţe să folosească noţiunea de respon-

sabilitate socială în scopuri retorice, stabilindu-şi, în schimb, obiective şi strategii de dez-

voltare sustenabile, în acord cu nevoile comunităţilor. Băncile nu sunt interesate să dez-

volte servicii de creditare accesibile micilor antreprenori şi întreprinzătorilor din mediul 

rural sau din rândul grupurilor defavorizate. În acest context, cele câteva zeci de pro-

grame de economie socială au şansa rară de a schimba viaţa unor oameni şi a unor 

comunităţi şi, pe termen lung, de a impune pe piaţa românească modele de afaceri 

deschise faţă de problemele comunităţilor şi ale persoanelor vulnerabile, capabile să 

genereze în egală măsură performanţă financiară şi beneficii sociale. 

 

”Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe pia-

ţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este un proiect cofinanţat din Fondul Soci-

al European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 

2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 

6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”. 

Proiectul a fost lansat miercuri, 29 septembrie, fiind coordonat de către Asociaţia Naţi-

onală a Specialiştilor în Resurse Umane (”AUR”-A.N.S.R.U.) ce are drept parteneri Uni-

versitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, compania SIVECO Romania S.A., Fundaţia Post 

Privatizare, Bucureşti, şi coaliţia KARAT, Varşovia, Polonia. 

 

Proiectul îşi propune să dezvolte o serie de structuri de economie socială în scopul inte-

grării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excluziune socială 

din trei regiuni: Vest, Nord-Vest şi Nord-Est. Sunt avute în vedere patru dintre grupurile 

cu risc ridicat de excluziune: femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de mun-

că, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi părinţi din familii monoparentale. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

Crearea a 6 întreprinderi sociale administrate de către persoane din grupuri de 

risc 

Facilitarea incluziunii pe piaţa muncii a 120 de persoane supuse riscului de excluzi-

une socială 

Îmbunătăţirea capacităţii a 100 de lucrători sociali şi 60 de specialişti în economia 

socială de a susţine dezvoltarea economiei sociale. 
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Pentru o bună înţelegere a nevoilor grupurilor-ţintă vizate şi a oportunităţilor oferite de 

comunităţi pentru dezvoltarea de programe antreprenoriale şi pentru incluziunea pe 

piaţa muncii a persoanelor defavorizate, proiectul debutează cu o cercetare ce se va 

desfăşura pe trei componente: în rândul grupurilor vulnerabile, în rândul societăţilor 

comerciale şi în rândul lucrătorilor şi specialiştilor în economia socială. 

 

Paginile care urmează conţin rezultatele obţinute în urma primei componente a cercetă-

rii: cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune socială. Scopul acestei 

investigaţii sociologice este de a identifica: nevoile concrete privind ocuparea şi crearea 

de locuri de muncă; oportunităţile de ocupare şi creare de locuri de muncă; şi nivelul de 

competenţe şi abilităţi meşteşugăreşti şi antreprenoriale ale persoanelor din grupurile 

defavorizate. La finele lunilor ianuarie respectiv februarie 2011, vor fi date publicităţii 

rapoartele conţinând rezultatele celorlalte două componente ale cercetării. 

 

Bogdan Diaconu 

Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane 

Decembrie 2010 
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Mulšumiri 

 

O investigaţie sociologică de o asemenea amploare nu se putea desfăşura fără sprijinul 

unor colaboratori şi instituţii publice din domeniul asistenţei şi protecţiei sociale. 

Se cuvine, aşadar, să mulţumim următorilor: 

 

Olimpia Ababei şi Doina Liczkai, D.G.A.S.P.C. Bistriţa Năsăud 

Daniel Bologa, Alina Stan, Nicoleta Danieluc, Paula Petrariu, D.G.A.S.P.C.  Suceava 

Dana Găvăgină, D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin 

Tania Zaharie, D.G.A.S.P.C. Maramureş 

Monica Filip, D.G.A.S.P.C. Cluj 

Ionaş Arpad, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare 

Meda Cruceru, Serviciul Public de Asistenţă Socială Cluj 

Florin Bucur, Primăria cartierului Burdujeni, Suceava, 

 

precum şi colaboratorilor care au înlesnit desfăşurarea activităţilor de cercetare: Mircea 

Bunaciu, Mihai Ciucur, Geta Nepotu,  Manuel Clapon, Adriana Pop, Dorina Pop, Mir-

cea Miron, Monica Barbovschi, Bianca Sara, Anca Capotă, Laura Olariu, Marinel 

Bageac, Ioana Susan. 



 10     

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

METODOLOGIE  

A1. Cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune 

social - componenta cantitativă 

Aria proiectului: 

Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj 

Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 

Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

 

Precizări: 

Cercetarea urmăreşte şi realizarea unor comparaţii între zone. 

Cercetarea urmăreşte şi realizarea unor comparaţii între grupurile ţintă. 

 

Grupuri šintă: 

 persoane de etnie romă; 

 tineri care au împlinit 18 ani şi urmează să părăsească sistemul de protecţie a 

copilului; 

 femei cu vârsta peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 capi de familii monoparentale. 

 

Eşantion romi 

Volum total: 300 subiecţi (prin eliminarea subiecţilor cu o rată ridicată de non-

răspunsuri s-au reţinut 292 subiecţi)  

Schema de eşantionare S-a folosit schema de eşantionare propusă de Dumitru San-

du pornind de la datele cercetării „Harta socială a comunităţilor de romi – 

PROROMI” (2005). 

Criterii de stratificare: 

- mărimea comunităţii de romi din localitate (comună, sub 200 romi; comună, 

201-600 romi; comună, peste 600 romi; oraş, sub 800 romi; oraş, peste 801+ 

romi); 

- tipul de distribuire a romilor în localitate (grad de concentrare mare, mediu şi 

redus). 

Distribuţie: 

- Eşantionul de romi va fi distribuit proporţional cu ponderea celor 15 straturi. 
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Selecţia localităţilor şi a punctelor de eşantionare: 

- Selecţia localităţilor va fi făcută aleator, proporţional cu numărul de romi din 

localitate; 

- La nivelul fiecărei localităţi vor fi selectate aleator 1-2 puncte de eşantionare 

(zone de romi). 

Selecţia gospodăriilor şi respondenţilor: 

- Gospodăriile vor fi selectate aleator, folosind metoda „drumului aleator”. 

- În cadrul gospodăriilor se selectează prin metoda „ultimei aniversări” o per-

soană cu vârsta în intervalul 18-49. 

Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică, 50%) - 5,7% 

 

 

Eşantion tineri care au împlinit 18 ani şi urmează să părăsească sistemul de protec-

šie a copilului  

Volum total: 159 subiecţi  

Schema de eşantionare  

Criterii de stratificare: 

- Tipul de serviciu: familial, rezidenţiale publice, rezidenţiale private. 

- Judeţul. 

Distribuţie: 

- Eşantionul va fi distribuit proporţional cu ponderea straturilor. 

Selecţia punctelor de eşantionare: 

- Selecţia instituţiilor din care urmează să fie selectaţi copiii va fi făcută aleator, 

proporţional cu numărul acestora. 

Selecţia respondenţilor: 

- La nivelul fiecărei instituţii selecţia respondenţilor va fi realizată aleator. 

Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică, 50%) -  7,4% 

 

Eşantion femei cu vârsta peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă  

Volum total: 307 subiecţi  

Schema de eşantionare  

Criterii de stratificare: 
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METODOLOGIE  

A1. Cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune 

social - componenta cantitativă 

- Tipul şi mărimea comunităţii: rural, urban sub 30 mii, urban 30-100 mii, urban 

100-200 mii, urban peste 200 mii de locuitori; 

Distribuţie: 

- Eşantionul va fi distribuit proporţional cu ponderea straturilor (7). 

Selecţia localităţilor şi a punctelor de eşantionare: 

- Selecţia localităţilor va fi făcută aleator, proporţional cu numărul de adulţi din 

localitate; 

- La nivelul fiecărei localităţi vor fi selectate aleator 1-2 puncte de eşantionare. 

Selecţia gospodăriilor şi respondenţilor: 

- Gospodăriile vor fi selectate aleator, folosind metoda „drumului aleator”. 

- În cadrul gospodăriilor se aplică două întrebări de screening pentru identifica-

rea existenţei unor persoane care fac parte din grupul ţintă. 

- Dacă există astfel de persoane li se aplică chestionarul. 

Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică, 50%) - 5,6% 

 

Eşantion capi de familii monoparentale  

Volum total: 150 subiecţi  

Schema de eşantionare Criterii de stratificare: 

- Tipul şi mărimea comunităţii: rural, urban sub 30 mii, urban 30-100 mii, urban 

100-200 mii, urban peste 200 mii de locuitori; 

Distribuţie: 

- Eşantionul va fi distribuit proporţional cu ponderea straturilor (7). 

Selecţia localităţilor şi a punctelor de eşantionare: 

- Selecţia localităţilor va fi făcută aleator, proporţional cu numărul de adulţi din 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 13     

localitate; 

- La nivelul fiecărei localităţi vor fi selectate aleator 1-2 puncte de eşantionare. 

Selecţia gospodăriilor şi respondenţilor: 

- Gospodăriile vor fi selectate aleator, folosind metoda „drumului aleator”. 

- În cadrul gospodăriilor se aplică două întrebări de screening pentru identifica-

rea existenţei unor persoane care fac parte din grupul ţintă. 

- Dacă există astfel de persoane li se aplică chestionarul. 

Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică, 50%) - 7,4% 
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METODOLOGIE  

A1. Cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune 

social - componenta calitativă 

Participanţii la interviuri au fost persoane făcând parte din grupurile-ţintă, selectate în 

funcţie de criteriile relevante în proiect. Am formulat două scopuri distincte pe 

care le-am avut în vedere în selecţia participanţilor: 

 

Vizaţi pentru activităţi antreprenoriale. Au fost selectaţi în funcţie de răspunsurile la 

itemii din chestionar privind experienţe anterioare de antreprenoriat (au avut 

astfel de experienţe/sunt în prezent implicaţi într-o activitate antreprenorială), 

intenţii antreprenoriale declarate şi disponibilitatea de a participa la activităţile 

de formare din proiect (fiind eligibili pentru acestea). Observašie. Prin activităţi 

antreprenoriale înţelegem activităţi comerciale care au vizat obţinerea profitului şi 

au avut o oarecare continuitate. 

 

Vizaţi pentru formare profesională prin  intermediul cursurilor de calificare şi formare/

prin colaborare cu sectorul privat (internship, stagiatură, voluntariat, etc.). Au fost 

selectaţi în funcţie de disponibilitatea de a participa la activităţile de formare din 

proiect (fiind eligibili pentru acestea). 

 

Obiective:  

completarea, detalierea şi dezvoltarea rezultatelor obţinute în urma cercetării canti-

tative 

obţinerea de informaţii complexe şi detaliate privind nevoile grupurilor vulnerabile şi 

oportunităţile concrete privind integrarea pe piaţa muncii şi antreprenoriatul 

 

Interviuri/regiune:  

2 focus grupuri, minimum 4 participanţi, din categoriile:  

romi (1 focus grup pe regiune),  

femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă şi capi de familii monopa-

rentale cu minori în întreţinere (1 focus grup pe regiune). 

10 interviuri individuale, din categoriile: 

4 tineri postinstituţionalizaţi, tematica mergând mai ales pe formare profesională, dar 
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şi pe intenţii antreprenoriale, 

6 persoane din celelalte categorii-ţintă, selectate în funcţie de relevanţă (persoane 

care au avut experienţe antreprenoriale sau care au proiecte antreprenoriale). 

 

Regiuni şi comunităţi cuprinse în cercetarea calitativă: 

 

NORD-EST, localităţile: Iaşi, Piatra-Neamţ 

NORD-VEST, localităţile: Cluj-Napoca, Apahida, Baia Mare, Gherla  

VEST, localităţile: Arad, Reşiţa, Geoagiu 

 

Au fost realizate în total 30 de interviuri calitative individuale semistructurate şi 6 

focus grupuri.  
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ASPECTE GENERALE 
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 În rândul tuturor cate-

goriile de respondeţi predom-

ină idea că pentru a reuşi în 

viaţă trebuie în primul rând să 

munceşti, cu acest lucru fiind de 

acord 51,7% dintre re-

spondeţii de etnie romă, 

5 5 , 7 %  d i n t r e  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi, 38% din-

tre femeile peste 45 de ani 

aflate în căutrea unui loc  de 

muncă, şi 45,3% dintre părinţii 

singuri. Alte opţiuni importante 

legate de ce este nevoie 

pentru reuşita în viaţă, expri-

mate ca primă opţiune, sunt 

norocul şi credinţa  la romi, 

credinţa şi educaţia la tineri, 

norocul şi relaţiile pentru femei 

de peste 45 de ani, respectiv, 

norocul şi credinţa pentru 

familii monoparentale.  

 Prin urmare munca şi 

norocul sunt cele mai des ex-

primate lucruri, ca primă opţi-

une, pentru a reuşi în viaţă. 

Acestea sunt urmate de 

credinţă, educaţie şi de relaţii. 

 

 

 

După părerea dvs. de ce ai nevoie pentru a reuşi în viaţă?  

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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După părerea dvs. de ce ai nevoie pentru a reuşi în viaţă?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendinţele se menţin şi 

când vine vorba de o a doua 

alegere, ca importanţă, în 

ceea ce priveşte succesul în 

viaţă. Astfel pentru romi munca 

si norocul sunt foarte im-

portante, dar şi credinţa şi 

educaţia. Pentru tineri credinţa 

trece pe primul loc, urmată de 

muncă, relaţii, educaţie şi intel-

igenţă.Respondentele de peste 

45 de ani considră educaţia ca 

fiind cea mai bună soluţie 

pentru a reuşi în viaţă, urmată 

de relaţii şi de credinţă. Re-

prezentanţii familiilor monopa-

rentale sunt de părere că no-

rocul, urmat de muncă şi de 

relaţii sunt cheia succesului în 

viaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Raport de cercetare  

Proiectul economie socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cea mai mare parte 

dintre respondeţii de etnie 

romă sunt nemultumiţi de felul 

în care trăiesc, mai exact un 

total de 91% daca însumăm 

categorile nu prea multumit şi 

deloc mulţumit, faţă de un total 

de 9% pentru celelalte două 

categorii. Deşi avem cazuri 

puţine, tendinţa de a fi mai 

mulţumit creşte dacă respon-

dentul este mai tânăr, mai 

exact între 18 şi 30 de ani.  

 Comparativ, t ineri i 

postinstituţionalizaţi se declară 

în mai mare măsură mulţumiţi 

de felul în care trăiesc, un total 

de 52% comparativ cu cei 

48% care sunt mai puţin mulţu-

miţi. Deşi avem cazuri puţine, 

tendinţa de a fi mai mulţumit 

creşte dacă respondentul este 

de sex masculin. 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de mulšumit sunteši în general de felul în care trăiši? (diferenţa 

până la 100% e reprezentată de NS/NR) 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Respondeţii din catego-

ria femei cu vârstă de peste 

45 de ani, în proporţie de 

88% se declara ca fiind nu 

prea mulţumite şi deloc mulţu-

mite de viţata lor. Acest mod 

de raportare la viaţa actual nu 

este afectat de varibile pre-

cum vârsta, nivelul de educaţie, 

sau ultimul loc de muncă deţi-

nut.  

 În răndul familiilor mo-

noparentale care au în îngrijire 

cel puţin un copil minor, pro-

centul celor nemulţumiţi creşte 

semnificativ cu 40% care 

decalră că nu sunt deloc mulţu-

miţi de viaţa lor, şi 52% decla-

ră că nu sunt prea mulţumiţi 

deci un total de 92%. Aceste 

tendinţe se menţin  şi în mo-

mentul în care încercăm să 

aflăm părerea părinţilor sin-

guri în funcţie de diferite vâr-

ste, bărbaţi sau femei, cu tre-

cut educaţional şi ocupaţional 

diferit. 

Cât de mulšumit sunteši în general de felul în care trăiši? (diferenţa 

până la 100% e reprezentată de NS/NR) 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Nemulţumirea romilor 

legată de viaţa lor se menţine 

şi în momentul în care sunt ru-

gaţi să îşi compare modul de  

trai actual cu cel de anul 

trecut, cei mai mulţi consideră 

că o duc ceva mai prost ca 

anul trecut (46%) şi mult mai 

prost ca anul trecut (31%), 

daor 5% considerând ca o duc 

mai bine acum şi 18% spun că 

viaţa lor e aproximativ la fel.  

 Tinerii postinstitutionali-

zaţi, consideră în mai mare 

proporţie că viaţa lor actuală 

este mult mai bună (4%) şi mai 

bună (18%) faţă de per-

soanele de etnie romă. Totuşi 

există şi aici o proporţie im-

portantă  care spun că duc o 

viaţă mai proastă (35%) sau 

mult mai proastă (13%).  

 

 

 

 

 

Cum este viaša dvs. în prezent comparativ cu cea de acum un an? 

 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Femeile cu vârstă de 

peste 45 de ani, sunt de 

părere în mare măsură că 

viaţa lor actuală este ceva mai 

prostă (47%), sau mult mai 

proastă (28%) decât cea din 

urmă cu un an. Totuşi avem şi 

23% dintre respondeţi care 

ocnsideră că viaţa lor este 

aproximativ la fel.   

 Aceleaşi tendinţe se 

menţin şi în cazul părinţilor 

singuri care consideră că duc o 

viaţă mai proastă acum com-

parative cu anul trecut, în total 

67% declară că duc o viată 

ceva mai proastă sau mult mai 

proastă, şi doar 27% spun caă 

viaţa lor e aproximativ la fel. 

 V a r i b i l e  s o c i o -

demografice, precum vârsta, 

sexul respondentului, ultima 

ocupaţie, nivelul de şco-

larizare, nu influenţează sem-

nificativ răspunsuri le la 

această întrebare, pentru niciu-

na dintre cele 4 categorii. 

Cum este viaša dvs. în prezent comparativ cu cea de acum un an? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Pesimismul predomină în 

rândul resăondenţilor de etnie 

romă, ca sunt de părere că 

peste un an vor trăi ceva mai 

prost (28%), şi mult mai prost 

(35%). Există şi un procent de 

16% care speră să traiască 

ceva mai bine şi doar 1% cred 

ca vor trăi mult mai bine, iar 

20% nu cred că se va schimba 

ceva în viaţa lor. Totuşi cei mai 

tineri, între 18 şi 30 de ani, 

sunt mai optimişti că vor trăi 

ceva mai bine, decât restul 

categoriilor de vârstă, din nou 

cu reyerva unui număr relative 

mic de cazurin în această cate-

gorie. 

 Categoria de respon-

ddenţi alcătuită din tinerii 

postinstituţionalizaţi cred în 

proporţie de 30% că vor trăi 

ceva mai prost şi mult mai 

prost decât acum. Totuşi aici 

există un optimism mai mare 

deoarece 7% dintre ei sunt de 

părere că vor trăi mult mai 

bine şi incă 33% speră să fie 

ceva mai bine, deci un total de 

40%.  

 

Cum credeši că veši trăi peste un an?  

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 În cadrul celorlalte 

două categorii de respondeţi, 

femei de peste 45 de ani şi 

familii monoparentale, pesi-

mismul este mai mare, decât în 

cazul tinerilor, dar comparabil 

cu cel al romilor. Astfel, 20% 

dintre femei peste 45 de ani şi 

16% dintre părinţii singuri 

consideră că vor duce o viată 

mult mai proastă în anul 

următor. Respondenţii din 

aceste două categorii au cea 

mai mare rată de răspuns la 

categoria aproximativ la fel 

33% pentru femei şi 38% 

pentru părinţi. 

Cum credeši că veši trăi peste un an?  

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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VALORI, ATITUDINI 
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 Respondeţii de etnie 

romă sunt de părere că pentru 

a reuşi în viaţă educaţia este 

importantă în mare măsură 

(43,4%) şi în foarte mare 

măsură (41,3%), cei care 

acordă o mai mică importanţă 

educaţiei importanţă scăzută 

insumează 15% dintre răspun-

suri.  

 Această tendiţă se 

menţine şi în rândul tinerilor 

postinstituţionalizaţi, cu menţi-

unea că în cazul acestora cei 

mai mulţi (41,2%) spun e ca 

foarte importantă, dar există 

şi un procent de 14,4% care 

cred că pentru a reuşi în viaţă 

educaţia contează în mică 

măsură.  

 

 

 

 

 

 

În ce măsură credeši că educašia (anii de şcoală) contează pentru 

a reuşi (a avea succes) în viašă? 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 29     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 În rândul femeilor de 

peste 45 de ani constatăm 

găsim cele mai multe răspunsu-

ri (însumate 23,7%) dintre cele 

patru categorii de respondenţi. 

Totuşi şi în acest caz cei care 

sunt de părere că educaţia 

este importantă în mare şi 

foarte mare măsură pentru 

succesul în viaţă, sunt cei mai 

numeroşi.   

 Tendinţa se menţine şi în 

rândul părinţilor singuri, ba 

mai mult, procentual, aceştia 

cred în cea mai mare măsură 

ca educaţia este importantă şi 

foarte importantă pentur a 

reuşi în viaţă. 

 În plus cei care au un 

nivel de educaţie mai ridicat, 

cel puţin liceu, din cadrul 

fiecărei categorii de re-

spondeţii, tind să acorde mai 

mare importanţă educaţiei ca 

indicator pentru succesul ulteri-

or în viaţă.  

În ce măsură credeši că educašia (anii de şcoală) contează pentru 

a reuşi (a avea succes) în viašă? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Cei mai mulţi dintre 

respondeţi ide etnie romă 

(37,4%) declară că cel mai 

adesea au nevoie de ajutor 

pentru a se descurca şi că 

întotdeauna au nevoie au ne-

voie de ajutor pentru a se des-

curca (29,5%).  

 În rândul t inerilor 

postinstituţionalizaţi creşte pro-

centul celora care declară că 

au, cel mai adesea, nevoie de 

ajutor pentru a se descurca. 

Diferenţele apar atunci când 

ne raportăm la nivelul de edu-

caţie, astfel că cei cu un nivel 

mai ridicat de educaţie 

(treapta I de liceu, sau cel 

puţin liceu) declară intr-o pro-

porţie mai mare că cel mai 

adesea sau întotdeauna se 

descurcă singuri. 

Cei mai mulţi dintre cei asemenea dumneavoastră…?  

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Cazul femeilor de 45 

de ani şi peste, afalte în căuta-

rea unui loc de muncă, este 

unul aparte, deoarece în rân-

dul acestora există atat pro-

centul cel mai mare de perso-

nae care declară că cel mai 

adesea au nevoie de ajutor 

pentru a se descurca (45,6%), 

cât şi procentul celor care 

declară că cel mai adesea se 

descurcă singuri (30,4%). Aici 

din nou nivelul de educaţie 

joacă un rol important, astfel 

că cei cu un nivel mai ridicat 

de educaţie (reapta I de liceu, 

sau cel puţin liceu) declară intr-

o proporţie mai mare că cel 

mai adesea sau întotdeauna se 

descurcă singuri. 

 Aceasşi tendinţă ca şi în 

cazul femeilor apare şi în rân-

dul părinţilor singuri, din nou un 

nivle de educaţie mai ridicat 

duce la un număr mai mare de 

răspunsuri pentru variantele cel 

mai adesea şi întotdeauna se 

descurcă singuri.  

Cei mai mulţi dintre cei asemenea dumneavoastră…?  

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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 Respondeţii în general 

nu fac parte din diverse aso-

ciaţii ţi organizaţii, deci rapor-

tează o mică implicare în so-

cietatea civilă. Mai exact  

marea majoritate a romilor se 

declară ca neaparţinând nici 

unei asociaţii, singurele care 

obţin ceva mai multe adeziuni 

sunt partidele politice, unde 

1,4% sunt membrii şi nu par-

ticipă la întruniri şi incă 3,4% 

sunt membrii care participă la 

întruniri, precum şi organizaţiile 

nonguvernamentale, cu 3,8% 

membrii care participă la înt-

runiri. 

Dvs. sunteši membru al unui / unei...? 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 
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 Tendinţele din rândul 

romilor se menţin şi printe tin-

erii postinstituţionalizaţi, care 

în proporţie foarte mare 

declară că nu sunt membrii în 

diverse asociaţii, iar dintre 

cele în care sunt membrii inac-

tvi (5%) şi activi (1,3%) ai unor 

partide politice sau organizaţii 

non-guvernamentale (1,9% 

inactivi şi 5,7% activi), precum 

şi in divere asociaţii sportive 

sau artistice (2,5% activi şi 

2,5% inactivi).  

Dvs. sunteši membru al unui / unei...? 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Participarea femeilor 

de 45 de ani şi peste în di-

verse asociaţii este şi mai 

scăzută decît ale celorlalate 

categorii de respondeţi, fiind 

membre doar în comitete de 

părinţi la şcoală (1% inactive 

şi 1,3% active) sau în anumite 

partide politice (1,3% inactive 

şi 1% active) 

Dvs. sunteši membru al unui / unei...? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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 Părinţii singuri sunt şi ei, 

ca şi celelalate categorii, 

foarte puţin implicaţi în diverse  

asociaţii, dar, oarecum previz-

ibil, implicarea lor creşte când 

vine vorba de comitetul de 

părinţi de la şcoală, unde 

1,3% declară ca sunt membrii 

dar nu participă la întruniri, pe 

când 2,7% sunt membrii care 

participă la întruniri. 

Dvs. sunteši membru al unui / unei...? 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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SITUAŠIA ULTIMELOR LOCURI DE MUNCĂ  
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 M a j o r i t a t e a  r e -

spondeţilor de etnie romă nu 

au avut niciodată un loc de 

muncă pentru mai mult de trei 

luni (44%). Dintre cei care au 

muncit cei mai mulţi au muncit 

în anii 2000 (între 2000 şi 

2010).  

 În rândul tinerilor există 

un procent mai ridicat care au 

experienţă de muncă şi au fost 

angajaţi în anii 2000 (52%). 

Totuşi, şi aici, 36,5% dintre 

respondeţi declară că nu au 

avut niciodată un loc de muncă 

pentru mai mult de 3 luni. 

 Experienţa de muncă 

cea mai vastă, dintre re-

spondeţi, o au femeile de pes-

te 45 de ani, în rândul lor ex-

ită cele mai puţine persoane 

care declară că nu au avut 

niciodată un loc de muncă 

(7,5%). Ultimul loc de muncă 

pe care l-au ocupat a fost în 

anii 2000 pentru majoritatea 

(41%), dar procentele sunt 

importante şi pentru cei care 

au avut un ultimo loc de muncă 

în anii 1980 şi 1990. 

 Părinţii singuri eu 

tendinţe similare în ceea ce 

priveşte perioada în care au 

avut ultimul loc de muncă, cu 

femeile de peste 45 de ani, 

existând doar unele diferenţe 

în ceea ce privesc procentele, 

astfel 53% au avut ultimul loc 

de muncă în anii 2000. 

În ce an v-aţi angajat?   

 

 

 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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  Întrebaţi fiind 

despre penultimul loc de 

muncă, major itatea re-

spondenţilor nu răspund la 

această întrebare deoarece nu 

au avut un astfel de loc de 

muncă. Există însă, în cadrul 

fiecărui grup, persoane care 

au avut un penultim de loc de 

muncă în anii 2000, mai exact 

12,3% dintre romi, 16,6% 

dintre tinerii postinstituţionali-

zaţi, 17,6% dintre femei şi 

18,7% dintre părinţii singuri 

 

 

În ce an v-aţi angajat?   

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Dacă luăm în consid-

erare cât timp au muncit re-

spondeţii de etnie romă la 

ultimul loc de muncă, reiese că 

cei mai mulţi au o experienţă 

de muncă mai degraba re-

dusă, până în doi ani de 

muncă (36%). Mai există cei 

care au muncit între 2 şi 10 ani 

( 11%), şi foarte puţini au ex-

perienţă de peste 10 ani (1%). 

Numărul mare nonrăspunsuri se 

datorează în primul rând celor 

care nu au avut niciodată un 

loc de muncă (52%).  

 În cazul tinerilor este 

evident că majoritatea eu o 

experienţă redusă în câmpul 

muncii, până în doi ani (42%). 

Totuşi există şi câţiva re-

spondeţi cu o experienţă mai 

mare de doi ani (6%). Şi aici 

cea mai mare parte nu au lu-

crat încă (52%) 

 Răspunsurile la această 

întrebare legată de timpul 

petrecut la penultimul loc de 

muncă, sunt consistente cu 

răspunsurile de la întrebarea 

despre anul în care s-a an-

gajat la penultimul loc de 

muncă. Astfel  numărul mare 

de nonrăspunsuri evidenţiază 

faptul că respondeţii nu au 

avut mai mult de un loc de 

muncă 

(De) Cât timp aţi lucrat / lucraţi?   

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Experienţa cea mai 

vastă în ceea ce priveşte ul-

timul loc de muncă, o au 

femeile de 45 de ani şi peste, 

dintre care 30% au lucrat mai 

mult de 10 ani, 34% între  2 şi 

10 ani de muncă. Vârsta re-

spondeţilor este o bună expli-

caţie pentru această situaţie 

de fapt. Aici avem procentul 

cel mai mic de persaane care 

nu răspund (17%), deoarce nu 

au avut niciodată un loc de 

muncă pentru mai mult de 3 

luni. 

 În rândul părinţilor sin-

guri, la ultimul loc de muncă cei 

mai mulţi au stat până în doi 

ani (31%), urmaţi de cei care 

au avut un loc de muncă între 2 

şi 10 ani (26%).  Există şi aici 

un număr destul de mare 

(33%) de respondeţi care nu 

răspund.   

 La penultimul loc de 

muncă femeile de 45 de ani şi 

peste sunt  într-un procent rela-

tive mare care declară că eu 

muncit între 2 şi 10 ani 

(21,5%), sau peste 10 ani 

(12,7%).  

 Dintre părinţii singuri 

14% au muncit la penultimul 

loc de muncă până în doi ani şi 

11% între 2 şi 10 ani.  

(De) Cât timp aţi lucrat / lucraţi?  Ultimul loc de muncă 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 M a j o r i t a t e a  r e -

spondeţilor, indiferent de cate-

goria din care provin, au avut 

ultimul loc de muncă în cadrul 

unei companii private. Totuşi în 

rândul femeilor de 45 de ani şi 

peste identificăm şi o im-

portantă parte care a avut un 

loc de muncă intr-o companie 

de stat (33%). Acestea sunt 

urmate de părinţii singuri, care 

în proporţie de 15% declară 

că au avut ultimul loc de muncă 

la stat, şi tot repondeţii de aici  

declară în cea mai mare 

măsură că au lucrat la firme 

private (55%). 

E / era în cadrul unei firme private sau de stat .  

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Întrebarea legată de 

forma firmei în care repon-

denţii au avut penultimul loc de 

muncă reproduce tendinţele 

pentru ultimul loc de muncă în 

cadrul fiecărei categorii de 

respondenţi. Diferenţa este 

dată de numărul mult mai mic 

de răspunsuri primite la 

această întrebare datorat 

faptului ca o parte semnificativ 

mai mică de respondenţi au 

avut mai mult de un loc de 

muncă.  

E / era în cadrul unei firme private sau de stat .  

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 

32.9

48.2
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21.2
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1.0

56.0

de stat

privat

asociatie/ONG

alta forma

NS/NR

N=307

Ultimul loc de munca Penultimul loc de munca

15.3

54.7

.7

.7

28.7

6.0

20.0

.0

.0

74.0

de stat

privat

asociatie/ONG

alta forma

NS/NR

N=150

Ultimul loc de munca Penultimul loc de munca
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 Cea mai mare parte 

dintre respondeţi declară că 

au avut ultimul loc de muncă în 

România, alte destinaţii de 

muncă, precum Italia sau Span-

ia, nu obţin nicăieri mai mult 

1,5% dintre răspunsuri. Prin 

urmare avem o populaţie, care 

actualmente nu lucrează (sau 

lucrează fără contract) şi care 

in proporţie covărşitoare a fost 

ocupată pe piaţa forţei de 

muncă din România. 

În ce ţară e / era?  Ultimul loc de muncă 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Mai mult avem o 

oarecare similitudine în ceea 

ce privesc categoriile. Astfel, 

pe de o parte, în România au 

muncit 42% dintre respondeţii 

de etnie romă şi  49% dintre 

tinerii postinstuţionalizaţi, iar 

pe de altă parte femeile de 

45 de ani şi peste au avut 

ultimul loc de muncă în propor-

ţie de 74% în România, com-

parativ cu 60% dintre repon-

deţii capi de familie monopa-

rentală. 

În ce ţară e / era?  Ultimul loc de muncă 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Întrebarea legată de  

ţara în care repondenţii au 

avut penultimul loc de muncă 

reproduce tendinţele pentru 

ţara în care au avut ultimul loc 

de muncă, în cadrul fiecărei 

categorii de respondeţi. 

Diferenţa este dată de 

numărul mult mai mic de 

răspunsuri primite la această 

întrebare datorată faptului că 

un număr semnificativ mai mic 

de respondeţi au avut mai mult 

de un loc de muncă.  

În ce ţară e / era?  Penultimul loc de muncă 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 47     

 În ce ţară e / era?  Penultimul loc de muncă 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Cea mai mare parte a 

respondeţilor, la ultimul loc de 

muncă, nu au avut subordonaţi, 

totuşi putem observa o 

tendinţă ascendentă între cate-

gorii, de la persoanele de 

etnie romă care declară în 

proporţie de 3% că au avut 

subordonaţi, spre tinerii 

postinstituţionalizaţi cu 6%, şi 

femei de 45 de ani şi peste 

sau părinţi singuri care in pro-

porţie de 9% declară că au 

avut subordonaţi la ultimul loc 

de muncă. 

Aveţi / aţi avut subordonaţi?   

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 

3.1

44.9

52.1

.7

13.4

86.0

Da

Nu

NS/NR

N=292

La ultimul loc de munca La penultimul loc de munca

5.7

46.5

47.8

5.0

11.3

83.6

Da

Nu

NS/NR

N=159

La ultimul loc de munca La penultimul loc de munca
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 Răspunsurile la întreb-

area aţi avut subordonaţi la 

penultimul loc de muncă repro-

duce tendinţele pentru numărul 

de subordonaţi de la ultimul 

loc de muncă, în cadrul fiecărei 

categorii de respondeţi. 

Diferenţa este dată de 

numărul mult mai mic de 

răspunsuri primite la această 

întrebare datorată faptului că 

un număr semnificativ mai mic 

de respondenţi au avut mai 

mult de un loc de muncă.  

Aveţi / aţi avut subordonaţi?   

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 

8.8

71.0

20.2

4.9

37.1

58.0

Da

Nu

NS/NR

N=307

La ultimul loc de munca La penultimul loc de munca

8.7

60.7

30.7

4.7

20.7

74.7

Da

Nu

NS/NR

N=150

La ultimul loc de munca La penultimul loc de munca
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 La ultimul loc de muncă 

30% dintre respondeţii de 

etnie romă au fost angajaţi cu 

contract şi 18% fără contract. 

Tendinţa se menţine şi în rândul 

tinerilor postinstituţionalizaţi, 

care în proporţie de 31% au 

muncit cu contract şi 20% fără 

contract. În rândul romilor 

bărbaţii cu vărste cuprinse 

între 18 şi 30 de ani au şanse 

mai mari să fie angajaţi fără 

contract decât femeile.  

În rândul femeilor de 45 de 

ani şi peste, creşte foarte mult 

procentul celor care au fost 

angajate cu contract pa ultimul 

loc de muncă (77%), şi prin 

urmare scade foarte mult pro-

centul celor angajate fără 

contract (5%).  

 Acelaşi lucru poate fi 

observant şi la părinţii singuri, 

care la ultimul loc de muncă au  

muncit cu contract în mult mai 

mare procent (57%) compara-

tiv cu cei ce au muncit fără 

contract (12%). 

Aţi fost angajat…?   

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 

30.1

18.2

51.7

8.6

4.8

86.6

Cu contract, conventie civila

Fara contract, conventie civila, "la 
negru"

NS/NR

N=292

Ultimul loc de munca Penultimul loc de munca

30.8

20.1

49.1

9.4

6.3

84.3

Cu contract, conventie civila

Fara contract, conventie civila, "la 
negru"

NS/NR

N=159

Ultimul loc de munca Penultimul loc de munca
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 Întrebarea legată de  

modul de angajare, cu contract 

sau fără, la  penultimul loc de 

muncă reproduce tendinţele 

pentru ultimul loc de muncă în 

cadrul fiecărei categorii de 

respondeţi. Diferenţa este 

dată de numărul mult mai mic 

de răspunsuri primite la 

această întrebare datorată 

faptului că un număr semnifica-

tiv mai mic de respondeţi au 

avut mai mult de un loc de 

muncă.  

Aţi fost angajat…?   

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 

77.2

4.9

17.9

40.7

2.3

57.0

Cu contract, conventie civila

Fara contract, conventie civila, "la 
negru"

NS/NR

N=307

Ultimul loc de munca Penultimul loc de munca

56.7

12.0

31.3

23.3

2.7

74.0

Cu contract, conventie civila

Fara contract, conventie civila, "la 
negru"
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Ultimul loc de munca Penultimul loc de munca
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 Ma jo r i t a t ea  r e -

spondeţilor de etnie romă nu 

au avut un loc de muncă. Din 

rândul celor care au avut, la 

ultimul loc de muncă, cei mai 

mulţi (5,8%) lucrau în construcţii 

şi amenajări, agricultură şi 

zootehnie sau servici de 

curăţenie. Aceşti sunt urmaţi de 

cei ocupaţi ca muncitori califi-

caţi (5,5%) sau confecţioneri 

de haine şi încălţăminte. 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La ultimul loc de muncă 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 
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 Ocupaţiile la ultimul loc 

de muncă, ale tinerilor 

postinstituţionalizaţi, sunt 

oarecum similare cu cele ale 

romilor mergând de la 6,3% în 

agricultură şi zootehnie sau ca 

muncitori necalificaţi, la 5% în 

domeniul  servic i i lor  de 

curăţenie sau 4,4% muncitori 

calificaţi. 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La ultimul loc de muncă 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Femeile cu vârste de 45 

de ani şi peste, la ultimul loc 

de muncă au fost cele mai mul-

te confecţionere de haine sau 

încalţăminte (11,7%), urmate 

de cele care au fost 

vânzătoare şi casiere (9,1%) şi 

de muncitoarele calificate 

(7,8%) sau de cele ocupate în 

servicile de curăţenie (7,5%). 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La ultimul loc de muncă 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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 Ultimul loc de muncă a 

fost pentru cei mai mulţi dintre 

părinţii singuri în domeniul con-

fecţiei de haine şi încalţăminte 

(16%), urmaţi de persoanele 

angajate în vânzări (8%) şi de 

cei care se declară ca munci-

tori calificaţi (6%).  

 

 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La ultimul loc de muncă 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Cea mai mare parte 

dintre respondeţii romi nu au 

avut mai mult de un loc de 

muncă, astfel că referindu-ne 

la penultimul loc de muncă, 

obţinem doar câteva răspunsu-

ri valide. Dintre acestea 2.7% 

au avut diverse meserii, 2,1% 

au fost confecţioneri de 

îmbrăcăminte sau încălţăminte, 

şi 1,4% au lucrat ca şi munci-

tori calificaţi sau în construcţii.  

 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La penultimul loc de 

muncă 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 
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 În ceea ce îi priveşte pe 

tinerii postinstituţionalizaţi, cea 

mai mare parte nu au avut un 

al doilea loc de muncă, iar 

dintre cei care au avut, cei mai 

mulţi (3,8%) erau ocupaţi în 

construcţii şi amenajări. Alături 

de aceştia câte 1,3% au fost 

m u n c i t o r i  n e c a l i f i c a ţ i , 

vânzători, tehnicieni sau ges-

tionari. 

 

 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La penultimul loc de 

muncă 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Din rândul femeilor de 

45 de ani şi peste care au avut 

mai mult de un loc de muncă, 

la penultimul loc de muncă, 

7,2% au lucrat în domeniul 

confecţiilor de haine sau în-

calţăminte. Acestea sunt ur-

mate de cele care au fost 

vânzătoare sau casiere (4,6%) 

şi de cele care au fost 

muncitoare calificate (3,6%). 

 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La penultimul loc de 

muncă 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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 Tendinţa se păstrează 

şi la repondeţii capi de familie 

monoparentală, care la penul-

timul loc de muncă au fost con-

fecţioneri de îmbracăminte sau 

î n c a l ţ ă m i n t e  ( 5 , 3 % ) . 

Următoarea ocupaţie ca im-

portanţă este cea de vânzător 

casier (2,7%) şi apoi cu câte 

2% muncitorii calificaţi şi ne-

calificaţi, barman şi ospatari, 

precum şi specialişti în diverse 

domenii sau cei ocupaţi în ser-

vicii de curaţenie. 

 

 

Ce anume lucraţi în cadrul acelei firme? La penultimul loc de 

muncă 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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SITUAŠIA CELOR FĂRĂ LOC DE MUNCĂ 
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 Cei mai mulţi dintre 

respondeţi declară că în pre-

sent nu au un loc de muncă 

plătit sau ca angajat pe cont 

propriu. Dintre cei care 

declară că au un astfel de loc 

de muncă, 6% sunt romi, 11% 

sunt tineri postinstituţionalizaţi, 

4% sunt femei de 45 de ani şi 

peste iar 9% sunt capi de fam-

ilie monoparentală.   

În prezent aveši un loc de muncă plătit, fie ca angajat, fie pe cont 

propriu? 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 În prezent aveši un loc de muncă plătit, fie ca angajat, fie pe cont 

propriu? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 



 64     

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013   

Investeşte în oameni! 

    

 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 

2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SPECIALIŞTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 M a j o r i t a t e a  r e -

spondeţilor, indiferent de cate-

goria din care fac parte, nu 

lucrează. Cei care lucrează ca 

şi angajaţi, cu sau fără cpn-

tract, sunt 2,7% dintre romi, 

4 , 4 %  d i n t r e  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi, 1,6% 

dintre femeile de 45 de ani şi 

peste şi 4,7% dintre părinţii 

singuri. 

 

  

Dvs. ...? 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 Dvs. ...? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Dintre respondenţii de 

etnie romă 65% declară că 

avut un loc de muncă plătit 

pentru mai mult de trei luni, iar 

30% declară nu au avut un 

astfel de loc de muncă.  

 La aceeaşi întrebare, 

5 5 %  d i n t r e  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi declară ca 

au avut un loc de muncă plătit 

pentru mai mult de trei luni, 

faţă de cei 39% care nu au 

avut un loc de muncă plătit 

pentru o perioadă mai mare 

de trei luni.  

Aţi avut vreodată un loc de muncă plătit pentru mai mult de 3 

luni?  

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 În rândul femeilor de 

45 de ani şi peste 60% au 

avut un loc de muncă plătit 

pentru mai mult de trei luni, iar 

35% nu au avut un astfel de 

loc de muncă. Educaţia joacă 

un rol important aici, deoarece 

cele care au cel puţin liceul 

făcut au şanse mai mari să fi 

avut un loc de muncă. 

 Capi i  de  fami l ie 

monoparentală au muncit în 

trecut în proporţie de 55%, 

faţă de cei 38% care declară 

că nu au avut niciodată un loc 

de muncă plătit, pentru mai 

mult de trei luni. 

Aţi avut vreodată un loc de muncă plătit pentru mai mult de 3 

luni?  

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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 Motivele pentru care 

repondeţii nu mai lucrează sunt 

diverse, dar în rândul romilor 

dintre acestea se evidenţiază 

închiderea firmei unde au 

muncit (9,2%), concedirile şi 

disponibilizările (8,9%) sau 

salariul insuficient (7,2%)  

Care au fost principalele motive pentru care nu mai lucraţi la acel 

loc de muncă? 

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ 
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 P e n t r u  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi, aceste 

motive nu sunt la fel de clare, 

dacă primele se leagă de 

concedieri şi disponibilizări 

(6,3%), următoarele sunt gru-

pate sub eticheta de altele 

(5,7%), acestea fiind urmate 

de expirarea contractului 

(4,4%).   

Care au fost principalele motive pentru care nu mai lucraţi la acel 

loc de muncă? 

TINERI POSINSTITUŠIONALIZAŠI 
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 În cazul femeilor de 45 

de ani şi peste în pierderea 

locului de muncă cel mai im-

portant rol îl joacă concedier-

ile, disponibilizările şi restruc-

turările (38,1%), urmate de 

închiderea firmei în care 

munceau (21,5%) şi de 

problemele de sănătate 

(5,9%). 

Care au fost principalele motive pentru care nu mai lucraţi la acel 

loc de muncă? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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 Capii de familii 

monoparentale au rămas 

fără un loc de muncă în 

principal din cauza 

închiderii firmei la care 

munceau (18,7%) şi a 

concedierilor, disponibil-

izărilor şi restructurărilor 

(13,3%). În afară de 

aceastea, câte 4 procen-

te sunt motive legate de 

sa lar i u l  i n s uf i c ien t , 

problemele de sănătate, 

persoanele avute în 

întreţinere, condiţiile de 

lucru, sau de alte 

probleme. 

 

Care au fost principalele motive pentru care nu mai lucraţi la acel 

loc de muncă? 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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