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Cea mai mare parte a respon-

denţilor de etnie romă declară 

că se pricep la activităţi ce ţin 

de agricultură sau zootehnie 

(17,5%), fiind urmaţi de cei 

care se pricep la activităţi de 

construcţ i i  ş i  amenajări 

(16,1%). Nu în ultimul rând, o 

parte semnificativă a respon-

denţilor de etnie romă susţin că 

au competenţe în domeniul 

serviciilor de curăţenie (7,5%) 

şi al confecţiilor de haine şi 

încălţăminte (7,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fel de meserii ştiţi să faceţi, indiferent dacă aţi urmat sau nu o 

şcoală / cursuri pentru aceasta? (întrebare deschisă, diferenţa până 

la 100% e reprezentată de NS/NR) 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Cea mai mare parte dintre 

tinerii postinstituţionalizaţi de-

clară că se pricep la activităţi 

ce ţin de construcţii sau amena-

jări (13,2%). De asemenea,o 

parte semnificativă a respon-

denţilor din această categorie 

consideră că au competenţe în 

domeniul confecţiilor de haine 

şi încălţăminte (10,7%). Nu în 

ultimul rând, mulţi dintre ei 

afirmă că se pricep la meseria 

de bucătar sau patiser 

(10,1%). 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Cea mai mare parte dintre 

femeile cu vârste peste 45 de 

ani declară că deţin compe-

tenţe în confecţionarea haine-

lor şi încălţămintelor (18,9%), 

în timp ce 8,5% dintre acestea 

afirmă că se pricep la activi-

tăţi de bucătărie sau patiserie. 

Un rezultat interesant este fap-

tul că o mare parte a respon-

denţilor din această categorie 

consideră că se pricep doar la 

munci care nu necesită o califi-

care prealabilă (10,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fel de meserii ştiţi să faceţi, indiferent dacă aţi urmat sau nu o 
şcoală / cursuri pentru aceasta? (întrebare deschisă, diferenţa până 

la 100% e reprezentată de NS/NR) 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Cea mai mare parte dintre 

capii de familii monoparentale 

susţin că deţin competenţe în 

confecţionarea hainelor şi 

încălţămintelor (17,3%), iar 

11,3% dintre aceştia afirmă 

că se pricep la servicii de cu-

răţenie. Următoarele meserii la 

care se pricep aceştia, în func-

ţie de numărul de opţiuni înre-

gistrate, sunt cea de ospătar/

barman (8,0%) şi cea de vân-

zător/casier (6,7%). 

 

 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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În cadrul fiecăruia din cele 

patru grupuri defavorizate, 

respondenţii au afirmat că 

trăsăturile care li se potrivesc 

în cea mai mare măsură sunt 

cele care ţin de capacitatea şi 

dorinţa acestora de a învăţa 

lucruri noi, precum şi cele care 

ţin de abilităţile lor sociale.  

Astfel, 74,3% dintre re-

spondenţii de etnie romă sunt 

interesaţi să înveţe lucruri noi, 

iar unui procent identic le 

place să lucreze alături de alţi 

oameni. De asemenea, 71,6% 

dintre aceştia susţin că pot 

învăţa lucruri noi uşor şi 

repede, în timp ce pentru 

70,2% din ei este facil să dis-

cute cu o persoană pe care au 

cunoscut-o prima dată.  

Doar un procent relativ mic 

(34,9%) sunt de părere că în 

general au nevoie de ajutor 

atunci cânde se confruntă cu 

probleme. De asemenea, tot un 

procent scăzut (37,7%) afirmă 

că se implică în diverse activi-

tăţi atunci când există riscul să 

piardă timp şi bani. Aceste 

tendinţe se păstrează şi în 

cadrul celorlalte grupuri defa-

vorizate. 

 

 

 

În ce măsură vi se potrivesc următoarele trăsături? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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8 2 , 4 %  d i n t r e  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi declară că 

le place să lucreze alături de 

alţi oameni, iar 81,1% dintre 

aceştia afirmă că sunt in-

teresaţi să înveţe lucruri noi. De 

asemenea, 70,4% dintre ei 

susţin că pot învăţa lucruri noi 

uşor şi repede. 67,9% din re-

spondenţi consideră că se înca-

drează în timpul care şi-l 

propun pentru realizarea unui 

lucru, iar pentru 67,3% din ei 

este facil să discute cu o per-

soană pe care au cunoscut-o 

prima dată. 

La fel ca în cazul persoanelor 

de etnie romă, o mică parte 

din respondenţi declară că în 

general au nevoie de ajutor 

atunci când se confruntă cu o 

problemă (34,0%) sau că se se 

implică în diverse activităţi 

atunci când există riscul să 

piardă timp şi bani (36,5%). În 

acelaşi timp,  mai mult de 

jumătate d in t re t iner i i 

postinstituţionalizaţi (53,5%) 

susţin că sunt capabili să se 

descurce singuri în situaţii difi-

cile.   

 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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77,5% dintre femeile cu vârste 

peste 45 de ani declară că le 

place să lucreze alături de alţi 

oameni, iar 73,9% dintre aces-

tea afirmă că sunt interesate 

să înveţe lucruri noi. De ase-

menea, 69,1% dintre ele susţin 

că de obicei se încadrează în 

timpul pe care şi-l propun 

pentru realizarea unui lucru. 

Pentru 68,7% din respondente 

este facil să discute cu o per-

soană pe care au cunoscut-o 

prima dată, iar 67,8% din ele 

susţin că pot învăţa lucruri noi 

uşor şi repede.  

O parte relativ mică din re-

spondente declară că în gen-

eral au nevoie de ajutor atunci 

când se confruntă cu o prob-

lemă (28,0%) sau că se se 

implică în diverse activităţi 

atunci când există riscul să 

piardă timp şi bani (32,6%). În 

acelaşi timp,  mai mult de 

jumătate dintre femeile cu 

vârste peste 45 de ani 

(57,3%) susţin că sunt capabile 

să se descurce singure în situ-

aţii dificile, iar 55,0% din ele 

sunt de cele mai multe ori ca-

pabile să găsească soluţii noi 

la problemele cu care se con-

fruntă.  

În ce măsură vi se potrivesc următoarele trăsături? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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76,0% dintre părinţii singuri 

susţin că sunt interesaţi să în-

veţe lucruri noi, iar 74,0% 

afirmă că le place să lucreze 

alături de alţi oameni. 70,0% 

din ei susţin că pot învăţa lu-

cruri noi uşor şi repede, iar 

pentru 68,0% din respondenţi 

este uşor să discute cu o per-

soană pe care au cunoscut-o 

prima dată.  

De asemenea, 60,7% dintre 

aceştia susţin că de obicei se 

încadrează în timpul pe care şi

-l propun pentru realizarea 

unui lucru.  

Procente egale din respondenţi 

declară că în general au ne-

voie de ajutor atunci când se 

confruntă cu o problemă sau 

că se se implică în diverse ac-

tivităţi atunci când există riscul 

să piardă timp şi bani 

(34,7%). În acelaşi timp, 

jumătate dintre capii de familii 

monoparentale (50,0%) susţin 

că sunt capabili să se descurce 

singuri în situaţii dificile, iar 

49,3% din ei sunt de cele mai 

multe ori capabili să găsească 

soluţii noi la problemele cu 

care se confruntă.  

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Activităţile la care cei mai mulţi 

respondenţii de etnie romă 

declară că se pricep destul de 

bine şi foarte bine sunt agricul-

tura (32,5% respectiv 28,1%), 

zootehnia  (31,5% respectiv 

26,7%),  vopsitul şi zugrăvitul 

(31,2% respectiv 26,7%),  

s up raveghe rea  cop i i lo r 

(25,0% respectiv 26,7%) şi 

reparaţii casnice (29,8% re-

spectiv 16,1%).    

Cât de bine vă pricepeţi să faceţi următoarele activităţi? 

 

16,1%
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Reparatii casnice

Vopsit, zugravit

Tamplarie, dulgherie

Caramidarie

Impletit cosuri, maturi, obiecte de decorat

Pielarie

Tinichgerie, cazanerie

Fierarie, potcovarie
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Deloc
Putin
Asa si asa
Destul de bine
Foarte bine

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Activităţile la care cei mai mulţi 

respondenţii de etnie romă 

declară că nu se pricep deloc 

sau se pricep puţin sunt 

pielăria (90,4% respectiv 

3,4%), pictura şi sculptura  

(89,7% respectiv 3,1%),  

împletitul de coşuri (88,0% 

respectiv 3,1%),  contabilitate 

primară (87,7% respectiv 

4,1%) şi  cele de fierărie sau 

potcovărie (86,6% respectiv 

2,1%).    

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Activităţile la care cei mai mulţi 

respondenţii din categoria 

tinerilor postinstituţionalizaţi 

declară că se pricep destul de 

bine şi foarte bine sunt utiliz-

area internetului (32,1% re-

spectiv 24,5%), suprave-

gherea copiilor (23,9% re-

spectiv 22,0%),   utiizarea 

calculatorului (34,0% respectiv 

20,1%),   vopsit şi zugrăvit 

(24,5% respectiv 16,4%) şi 

agricultură (21,4% respectiv 

15,7%). 

Cât de bine vă pricepeţi să faceţi următoarele activităţi? 

 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Activităţile la care cei mai mulţi 

respondenţii din categoria 

tinerilor postinstituţionalizaţi 

declară că nu se pricep deloc 

sau se pricep puţin sunt 

pielăria (96,2% respectiv 

0,6%), tinichigeria(91,8% re-

spectiv 0,6%),  fierăria şi 

potcovăria (89,9% respectiv 

2,5%),  împletitul de coşuri 

(84,9% respectiv 4,4%) şi  

cele de cărămidărie (78,6% 

respectiv 6,3%).    

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Activităţile la care cele mai 

multe femei cu vârste peste 45 

de ani susţin că se pricep 

destul de bine şi foarte bine 

sunt supravegherea copiilor 

(32,6% respectiv 41,4%), ag-

ricultura (33,2% respectiv 

23,8%), zootehnia (30,0% 

respectiv 20,2%),  vopsitul şi 

zugrăvitul (28,7% respectiv 

12,7%) şi reparaţiile casnice 

(24,1% respectiv 9,8%).    

Cât de bine vă pricepeţi să faceţi următoarele activităţi? 

 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Activităţile la care cele mai 

multe femei cu vârste peste 45 

de ani susţin că nu se pricep 

deloc sau se pricep puţin sunt 

fierăria şi potcovăria (94,8% 

respectiv 1,3%),  pielăria 

(93,8% respectiv 1,3%), tini-

chigeria (93,8% respectiv 

2,0%),  cărămidăria (92,2% 

respectiv 2,9%) şi cântatul 

(87,6% respectiv 3,6%).    

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Activităţile la care cei mai mulţi 

respondenţi din categoria 

părinţilor singuri susţin că se 

pricep destul de bine şi foarte 

bine sunt supravegherea 

copiilor (54,0% respectiv 

33,3%), agricultura (20,0% 

respectiv 27,3%), vopsitul şi 

zugrăvitul (28,7% respectiv 

16,0%), zootehnia (23,3% 

respect iv 13,3%),   ş i 

reparaţiile casnice (28,0% 

respectiv 12,0%).    

Cât de bine vă pricepeţi să faceţi următoarele activităţi? 

 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Activităţile la care cei mai mulţi 

respondenţi din categoria 

capilor de familii monoparen-

tale declară că nu se pricep 

deloc sau se pricep puţin sunt 

pielăria (93,3% respectiv 

2,7%), tinichigeria (93,3% 

respectiv 2,0%),  fierăria şi 

potcovăria (92,0% respectiv 

2,0%),  cărămidăria (89,3% 

respectiv 3,3%) şi împletitul de 

coşuri (88,7% respectiv 4,7%).    

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Dintre respondenţii de etnie 

romă, 66,6% afirmă că 

vorbesc foarte bine limba 

română, iar 46,1% afirmă că 

vorbesc foarte bine limba rom-

ani. Un procent scăzut (8,4%) 

susţin că vorbesc foarte bine 

limba maghiară. Dintre limbile 

de circulaţie internaţională, 

romii cuprinşi în eşantion 

vorbesc cât să se descurce 

limbile italiană (18,6%), eng-

leză (14,9%), spaniolă 

(13,9%) şi franceză (10,8%). 

 

Dintre tinerii postinstuţionaliza-

ţi, 79,2% afirmă că vorbesc 

foarte bine limba română, 

8,4% limba engleză şi 7,3% 

limba maghiară. Dintre limbile 

de circulaţie internaţională, 

aceştia vorbesc bine limbile 

engleză (18,7%) şi franceză 

(10,0%), şi cât să se descurce 

spaniolă (18,1%), italiană 

(15,3%) şi franceză (14,7%). 

 

 

 

 

 

Cât de bine cunoaşteţi următoarele limbi? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Dintre femeile cu vârste peste 

45 de ani, 83,6% afirmă că 

vorbesc foarte bine limba 

română şi 8,3% limba maghi-

ară. Dintre limbile de circulaţie 

internaţională, acestea vorbesc 

cât să se descurce franceză 

(16,7%), engleză (15,6%) şi 

italiană (8,1%). 

 

 

 

Dintre părinţii singuri, 78,0% 

afirmă că vorbesc foarte bine 

limba română şi 7,0% limba 

maghiară. Dintre limbile de 

circulaţ ie internaţională, 

aceştia susţin că vorbesc bine 

limba engleză (7,0%) şi cât să 

se descurce  engleză (21,1%), 

italiană (18,2%) şi franceză 

(14,8%). 

 

   

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Dintre cele patru grupuri defa-

vorizate, cea mai mare pro-

porţie de persoane care au 

participat la cursuri de for-

mare profesională provine din 

c a t e g o r i a  t i n e r i l o r 

postintituţionalizaţi (62,0%), 

fiind urmată de cea care 

provine din categoria femeilor 

cu vârste de peste 45 de ani 

(46,3%).  Dintre capii de 

familii monoparentale, doar 

36,7% au participat la astfel 

de cursuri, în timp ce din rândul 

persoanelor de etnie romă au 

participat doar 20,8%.  

Din rîndul persoanelor de etnie 

romă, femeile au participat 

semnificativ la mai puţine cur-

suri  decât barbaţii.  Din rân-

dul tinerilor postinstituţionaliza-

ţi, cei fără loc de muncă au 

participat la mai multe cursuri 

de formare profesională decât 

cei angajaţi. În cadrul fiecărei 

din cele patru categorii de 

respondenţi, cei cu un nivel mai 

ridicat al educaţiei au partici-

pat semnificativ la mai multe 

cursuri de calificare.  

Până acum aţi urmat un curs de formare profesională ca să 

invăţaţi o meserie, să invăţaţi să faceţi ceva? 
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În cadrul fiecărei din cele 

patru categorii, dintre cei care 

au urmat cursuri de calificare 

profesională, cei mai mulţi 

respondenţi au absolvit un 

singur curs de formare profe-

sională. 

Câte astfel de cursuri aţi terminat în total? (dintre cei care au ur-

mat cursuri) 
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Din rândul respondenţilor de 

etnie romă, cei mai mulţi au 

absolvit cursuri în domeniul 

construcţiilor (24,1%), ser-

viciilor (19%) şi IT (10,3%). 

Ce calificări aţi obţinut în urma acestor cursuri? (dintre cei care au 

urmat cursuri) 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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D i n  r â n d u l  t i n e r i l o r 

postinstituţionalizaţi, cei mai 

mulţi au beneficiat de diferite 

cursuri de formare profesion-

ală în servicii (24,2%), confecţii 

(21,2%) şi construcţii (20,2%). 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Dintre femeile cu vârste peste 

45 de ani, cele mai multe au 

beneficiat de cursuri de for-

mare profesională în domeniul 

confecţiilor (22,3%), serviciilor 

(17,7%), IT (10,8%) şi conta-

bilităţii (10,0%). 

Ce calificări aţi obţinut în urma acestor cursuri? (dintre cei care au 

urmat cursuri) 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Dintre capii de familii monopa-

rentale, cei mai mulţi au absol-

vit cursuri de formare profe-

sională în domeniul serviciilor 

(29,1%), confecţiilor (23,6%), 

construcţiilor(9,1%), contabil-

ităţii (7,3%) şi resurselor 

umane (7,3%). 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Dintre cele patru categorii de 

respondenţi, cei care consideră 

în cea mai mare proporţie că 

le-au fost de ajutor pe piaţa 

muncii calificările profesionale 

obţinute, sunt femeile cu vârste 

peste 45 de ani. Astfel, din 

acest grup, 27,4% declară că 

le-a fost de ajutor calificarea 

obţinută. Din rândul capilor de 

familii monoparentale 19,3% 

afirmă acest lucru, în timp ce 

d i n  r â n d u l  t i n e r i l o r 

postinstituţionalizaţi 18,2% 

sunt de aceeaşi părere, iar 

dintre persoanele de etnie 

romă doar 7,5%. 

Această calificare v-a ajutat să găsiţi un loc de muncă? (dintre cei 

care au urmat cursuri) 
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Cei mai mulţi dintre re-

spondenţi au declarat că nu 

urmează cursuri de formare 

profesională, la momentul 

aplicării chestionarului. Pentru 

fiecare categorie de re-

spondenţi, cei care urmează 

cursuri sunt într-o mai mare 

proporţie persoane care au 

absolvit minim liceul. 

In prezent urmaţi un curs de formare/calificare profesională? 



 100     

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În privinţa participării la un 

curs de formare profesională, 

cei mai mulţi indivizi, din fiec-

are grup de respondenţi, şi-au 

manifestat interesul faţă de  o 

astfel de activitate. Astfel, 

63,4% dintre persoanele de 

etnie romă, 71,1% dintre tin-

eri i  postinst ituţ ionalizaţi, 

38,8% dintre femeile cu vârste 

peste 45 de ani şi 55,3% din-

tre capii de familii monoparen-

tale au declarat că sunt foarte 

interesaţi să participe la un 

asemenea curs.   

 

Cât de interesat sunteţi pentru a urma un curs de formare / califi-

care profesională? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Dintre cele patru categorii de 

respondenţi, cei mai interesaţi 

de participare se declară tin-

erii postinstituţionalizaţi şi ro-

mii. Capii de familii monopa-

rentale se declară mai puţini 

interesaţi decât aceste două 

categorii. Femeile cu vârste 

peste 45 de ani se par a fi 

cele mai puţin interesate să 

participe la asemenea activi-

tăţi. Totuşi, din cadrul femeilor 

cu vârste peste 45 de ani, cele 

care au absolvit minim liceul se 

declară într-un număr mai 

mare interesate decât cele cu 

un nivel educaţional mai 

scăzut. 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Dintre respondenţii de etnie 

romă, cei mai mulţi ar fi in-

teresaţi de cursuri în domeniul 

serviciilor (17,1%), con-

strucţiilor (14,4%) şi al con-

fecţiilor (7,9%). 

În ce domenii aţi fi interesat să urmaţi un curs de formare / califi-

care profesională? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Dintre tinerii postinstituţionali-

zaţi, cei mai mulţi ar fi in-

teresaţi de cursuri în domeniul 

serviciilor (19,5%), IT (8,8%) şi 

al construcţiilor (6,9%). 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Dintre femeile cu vârste peste 

45 de ani, cele mai multe se 

declară interesate de cursuri în 

domeniul serviciilor (15,6%), 

confecţiilor (4,6%), contabil-

ităţii (3,9%) şi IT (3,3%). 

În ce domenii aţi fi interesat să urmaţi un curs de formare / califi-

care profesională? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Dintre părinţii singuri, cei mai 

mulţi susţin că sunt interesaţi de 

cursuri în domeniul serviciilor 

(24,0%), confecţiilor (9,3%), IT 

(8,7%) şi al contabilităţii 

(4,7%). 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Dacă ar avea posibilitatea să 

urmeze gratuit cursuri de califi-

care profesională, majoritatea 

respondenţilor s-au declarat 

foarte siguri şi destul de siguri 

în privinţa probabilităţii de a 

participa la acestea.  Astfel, 

69,2% dintre persoanele de 

etnie romă, 78,6% dintre tin-

eri i  postinst ituţ ionalizaţi, 

46,3% dintre femeile cu vârste 

peste 45 de ani şi 62,7% din-

tre capii de familii monoparen-

tale susţin că sunt foarte siguri 

în privinţa participării la cur-

surile de calificare.  

Cât de sigur aţi fi să urmaţi un curs de calificare dacă... 

Ar fi gratuit? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Dintre cele patru categorii de 

respondenţi, cei mai sceptici în 

privinţa participării la cursurile 

de calificare, chiar dacă ar fi 

gratuite, sunt femeile cu vârste 

peste 45 de ani, din rândul 

cărora 16% au declarat că e 

puţin respectiv foarte puţin 

probabil să participe. Acestea 

sunt urmate de persoanele de 

etnie romă, dintre care 11% şi 

respectiv 4,8% au declarat că 

e puţin, respectiv foarte puţin 

probabil să ia parte la cursuri. 

Dintre capiii de familii mono-

parentale, 6,7% au declarat 

că e puţin probabil să partici-

pe şi 4,5% că e foarte puţin 

probabil să facă acest lucru. 

D i n t r e  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi doar 5,7% 

au declarat că e puţin proba-

bil să urmeze un curs de califi-

care. 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 



 108     

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă durata cursurilor de 

calificare profesională ar fi de 

2-3 luni, câte 1-2 zile pe 

săptămână, cei mai mulţi re-

spondenţi au declarat că sunt 

foarte siguri şi destul de siguri 

în privinţa probabilităţii de a 

participa la acestea.  Astfel, 

62,3% dintre persoanele de 

etnie romă, 76,7% dintre tin-

eri i  postinst ituţ ionalizaţi, 

38,8% dintre femeile cu vârste 

peste 45 de ani şi 54,7% din-

tre capii de familii monoparen-

tale susţin că sunt foarte siguri 

în privinţa participării la cur-

surile de calificare. Dintre toţi 

respondenţii, cei mai siguri în 

privinţa urmării unui curs de 

calificare, în condiţiile enunţate 

m a i  s u s ,  s u n t  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi. 

Cât de sigur aţi fi sa urmaţi un curs de calificare dacă... 

Durata cursului e de două-trei luni, câte 1-2 zile/ săptămână? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Din nou, dintre cele patru 

grupuri de respondenţi, cele 

care se arată cele mai sceptice 

cu privire la probabilitatea de 

a participa la cursuri, sunt 

femeile cu vârste peste 45 de 

ani. Astfel, 20,5% dintre aces-

tea cred că e puţin sigur, şi 

16,9% că e foarte puţin sigur 

să urmeze un curs de califi-

care.  Acestea sunt urmate de 

persoanele de etnie romă, 

dintre care 14,7% şi respectiv 

5,1% susţin că e puţin, respec-

tiv foarte puţin probabil să 

participe la cursuri. Capii de 

familii monoparentale au 

declarat în proporţie de 6,7% 

că e puţin probabil să urmeze 

un curs de calificare şi în pro-

porţie de 6,0% că e foarte 

puţin probabil să facă acest 

lucru. Din rândul tinerilor 

postinstituţionalizaţi, 6,3% au 

declarat că e puţin probabil şi 

0,6% că e foarte puţin proba-

bil să participe la cursuri.  

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Dacă locaţia unde s-ar des-

făşura cursul de calificare ar fi 

alta decât cea în care locuiesc 

participanţii, cei mai mulţi re-

spondenţi dintre persoanele de 

etnie romă, dintre tinerii 

postinstituţionalizaţi şi dintre 

capii de familii monoparentale 

au declarat că sunt foarte 

siguri şi destul de siguri în priv-

inţa probabilităţii de a partici-

pa la acestea.  Astfel, 57,9% 

dintre persoanele de etnie 

romă, 63,5% dintre tinerii 

postinstituţionalizaţi şi 33,3% 

dintre capii de familii monopa-

rentale susţin că sunt foarte 

siguri în privinţa participării la 

cursurile de calificare. În cazul 

femeilor cu vârste peste 45 de 

ani, doar 22,1% s-au declarat 

foarte sigure în privinţa par-

ticipării la cursuri. Dintre toţi 

respondenţii, cei mai siguri în 

privinţa urmării unui curs de 

calificare, în condiţiile enunţate 

mai sus, sunt, din nou, tinerii 

postinstituţionalizaţi. 

Cât de sigur aţi fi să urmaţi un curs de calificare dacă... 

Cursul are loc într-o altă localitate apropiată de locuinţa dumnea-

voastră , dar vi se plăteşte costul deplasării? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Din nou, dintre cele patru 

grupuri de respondenţi, cele 

care se arată cele mai sceptice 

cu privire la probabilitatea de 

a participa la cursuri, sunt 

femeile cu vârste peste 45 de 

ani. În cazul acestora, opţiunea 

majoritară s-a schimbat înspre 

o probabilitate mică şi foarte 

mică de a participa la cursuri 

(24,8% respectiv 34,2%), în 

cazul în care cursurile s-ar des-

făşura în altă localitate decât 

cea în care locuiesc.  

De această dată, ele sunt ur-

mate de capii de familii 

monoparentale, dintre care 

24,7% şi respectiv 20,7% 

susţin că e puţin, respectiv 

foarte puţin probabil să par-

ticipe la cursuri. Persoanele de 

etnie romă au declarat în pro-

porţie de 15,4% că e puţin 

probabil să urmeze un curs de 

calificare şi în proporţie de 

11,6% că e foarte puţin prob-

abil să facă acest lucru. Din 

rândul tinerilor postinstituţion-

alizaţi, 11,9% au declarat că 

e puţin probabil şi 7,5% că e 

foarte puţin probabil să par-

ticipe la cursuri.  

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Pentru toate cele patru cate-

gorii de respondenţi, cele mai 

importante trei caracteristici 

ale unui loc de muncă sunt sig-

uranţa acestuia, existenţa unui 

contract de muncă şi un venit 

mare. 

 

Pentru persoanele de etnie 

romă, cele mai importante 

aspecte ale unui loc de muncă 

sunt (în funcţie de cei care au 

ales varianta “foarte impor-

tant”) siguranţa locului de 

muncă (77,1%), un venit mare 

(66,8%), existenţa unui con-

tract de muncă (64,7%) şi şan-

sele de promovare (46,9%).  

În opinia dumneavoastră cât de importante sunt aspectele urmă-

toare pentru un loc de muncă? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Pentru tinerii postinstituţionali-

zaţi, cele mai importante as-

pecte ale unui loc de muncă 

sunt (în funcţie de cei care au 

ales varianta “foarte impor-

tant”) siguranţa locului de 

muncă (83,0%), existenţa unui 

contract de muncă (74,2%), un 

venit mare (62,3%), să fie un 

loc de muncă interesant 

(49,7%) şi şansele de 

promovare (47,8%).  

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Pentru femeile cu vârste peste 

45 de ani, cele mai importante 

aspecte ale unui loc de muncă 

sunt (în funcţie de cei care au 

ales varianta “foarte impor-

tant”) siguranţa locului de 

muncă (83,4%), existenţa unui 

contract de muncă (72,6%), un 

venit mare (60,9%), şansele de 

promovare (38,4%) şi să fie un 

loc de muncă interesant 

(34,5%). 

În opinia dumneavoastră cât de importante sunt aspectele urmă-

toare pentru un loc de muncă? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Pentru capii de familii 

monoparentale, cele mai im-

portante aspecte ale unui loc 

de muncă sunt (în funcţie de cei 

care au ales varianta “foarte 

important”) siguranţa locului de 

muncă (81,3%), existenţa unui 

contract de muncă (78,7%), un 

venit mare (67,3%),  să îţi per-

mită să ajuţi alţi oameni 

(44,0%) şi şansele de 

promovare (40,7%). 

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

categorii de respondenţi 

preferă o slujbă cu normă în-

treagă. Astfel, 85,6% dintre 

persoanele de etnie romă, 

8 9 , 3 %  d i n t r e  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi, 79,8% 

dintre femeile cu vârste peste 

45 de ani şi tot 79,8% dintre 

părinţii singuri aleg această 

variantă. Probabil datorită 

responsabilităţilor familiale, o 

proporţie mai mare atât din 

cadrul femeilor cu vârste peste 

45 de ani, cât şi din cadrul 

capilor de familii monoparen-

tale (11,7%), preferă slujbe cu 

jumătate de normă.   

Imaginaţi-vă că aţi putea alege cum să munciţi. Pe care dintre ur-

mătoarele situaţii aţi prefera-o? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

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

soanelor de etnie romă 

preferă să fie angajate 

(79,8%), decât să lucreze pe 

cont propriu (14,4%).  

 

 Între a lucra într-o firmă mică 

şi a lucra într-o firmă mare, 

cea mai mare parte a re-

spondenţilor romi ar alege cea 

de-a doua variantă (52,7%). 

Bărbaţii de etnie romă preferă 

mai degrabă să lucreze în 

firme mari, faţă de femeile de 

etnie romă, care preferă mai 

degrabă să lucreze în firme 

mici. De asemenea, tinerii romi 

preferă mai degrabă să lu-

creze în firme mari, faţă de cei 

mai în vârstă, care preferă 

firmele mai mici. 

 

Nu în ultimul rând, cei mai mulţi 

dintre romi ar prefera să lu-

creze în cadrul unei firme pri-

vate (46,6%), decât la stat 

(38,4%). Cei cu un nivel al 

educatiei mai scăzut aleg să 

lucreze mai degrabă la stat 

decât în mediul privat. 

Presupunând că lucraţi şi aţi putea alege între diferite locuri de 

muncă, pe care dintre următoarele l-aţi alege? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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C e i  m a i  m u l ţ i  t i n e r i 

postinstituţionalizaţi preferă să 

fie angajaţi (67,9%), decât să 

lucreze pe cont propriu 

(21,4%). Tinerii cu un nivel 

educaţional mai r idicat 

preferă într-un număr mai 

mare să lucreze pe cont pro-

priu, decăt cei cu un nivel edu-

caţional mai scăzut. 

 

De asemenea, majoritatea 

tinerilor postinstituţionalizaţi 

preferă să lucreze într-o firmă 

mare (44,7%), decât în una 

mică (20,1%). 

  

 

Procentele sunt destul de 

apropiate între cei care 

declară că ar lucra într-o firmă 

privată (35,8%) şi cei care 

declară că ar lucra la stat 

(31,4%), deşi opţiunea majori-

tară este prima. Cei care nu 

lucrau la momentul aplicării 

chestionarelor s-au arătat în 

număr mai mare deschişi spre 

a lucra în mediul privat, decât 

cei care aveau un loc de 

muncă.  

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Cele mai multe femei cu vârste 

peste 45 de ani preferă să fie 

angajate (73,0%), decât să 

lucreze pe cont propriu 

(15,0%). Femeile cu un nivel 

educaţional mai r idicat 

preferă într-un număr mai 

mare să lucreze pe cont pro-

priu, decăt cele cu un nivel 

educaţional mai scăzut. 

 

 

 

Faţă de cele două categorii 

anterioare de resondenţi, ma-

joritatea respondentelor din 

această categorie preferă să 

lucreze într-o firmă mică 

(35,2%), decât în una mare 

(29,3%). 

  

 

 

Nu în ultimul rând, cele mai 

multe femei cu vârste peste 45 

de ani ar prefera să lucreze în 

cadrul unei firme private 

(40,4%), decât la stat 

(32,6%).  

Presupunând că lucraţi şi aţi putea alege între diferite locuri de 

muncă, pe care dintre următoarele l-aţi alege? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Cei mai mulţi părinţi singuri 

preferă să fie angajaţi 

(74,0%), decât să lucreze pe 

cont propriu (20,0%). Capii de 

familii cu un nivel educaţional 

mai ridicat preferă într-un 

număr mai mare să lucreze pe 

cont propriu, decăt cei cu un 

nivel educaţional mai scăzut. 

 

 

Procentele sunt foarte apropi-

ate între cei care preferă să 

lucreze într-o firmă mică 

(34,0%) şi cei care preferă să 

lucreze într-o firmă mare 

(35,3%). Capii de familii cu 

vârste mai înaintate preferă 

într-un număr mai mare să lu-

creze în cadrul unor firme mai 

mici, decât cei mai tineri. 

  

 

Şi în cazul acestui aspect pro-

centele sunt foarte apropiate 

între cei care preferă să lu-

creze în cadrul unei firme pri-

vate (42,7%) şi cei care 

preferă să lucreze la stat 

(41,3%).  

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Cei mai mulţi respondenţi din 

fiecare din cele patru categorii 

au declarat că ar fi dispuşi să 

urmeze un curs de recalificare, 

dar şi să aibe un salariu real 

mai mare decât cel trecut în 

cartea de muncă. 

Sacrificiile pe care cei mai 

mulţi respondenţi de etnie ro-

mă ar fi dispuşi să le facă 

pentru a obţine un loc de mun-

că sunt: să urmeze un curs de 

calificare (80,5%), să aibe un 

salariu real mai mare decât 

cel trecut în cartea de muncă 

(79,1%), să lucreze mai mult 

de 40 de ore pe săptămână 

(74,7%) şi să înveţe o limbă 

straină (71,9%).  

 

Pe de altă parte, cei mai mulţi 

respondenţi de etnie romă au 

declarat că nu ar fi dispuşi să 

se mute în altă localitate 

(62,3%),  să lucreze fără con-

tract de muncă (60,3%) sau în 

condiţii de muncă mai proaste 

(57,5%). 

 

Pentru obţinerea unui loc de muncă aţi fi de acord…? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Sacrificiile pe care cei mai 

mulţi tineri postinstituţionalizaţi 

ar fi dispuşi să le facă pentru 

a obţine un loc de muncă sunt: 

să urmeze un curs de calificare 

(88,1%), să aibe un salariu 

real mai mare decât cel trecut 

în cartea de muncă (82,4%), 

să înveţe o limbă straină 

(82,4%) şi să lucreze mai mult 

de 40 de ore pe săptămână 

(75,5%). 

 

Pe de altă parte, cei mai mulţi 

respondenţi din această cate-

gorie au declarat că nu ar fi 

dispuşi să lucreze în condiţii de 

muncă mai proaste (71,1%), să 

lucreze fără contract de muncă 

(64,2%) sau să facă naveta 

(50,3%).  

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Sacrificiile pe care cele mai 

multe femei cu vârste peste 45 

de ani ar fi dispuse să le facă 

pentru a obţine un loc de mun-

că sunt: să aibe un salariu real 

mai mare decât cel trecut în 

cartea de muncă (68,1%), să 

urmeze un curs de calificare 

(60,3%), să lucreze mai mult 

de 40 de ore pe săptămână 

(57,3%) şi să înveţe o limbă 

straină (45,6%).  

 

Cele mai multe respondente au 

declarat că nu ar fi dispuse să 

se mute în altă localitate 

(90,6%), să lucreze în condiţii 

de muncă mai proaste 

(78,2%), să lucreze fără con-

tract de muncă (65,1%) sau să 

facă naveta (57,7%). Per to-

tal, femeile cu vârste peste 45 

de ani par a fi cele mai puţin 

dispuse să facă sacrificii pen-

tru a obţine un loc de muncă, 

dintre cele patru categorii de 

respondenţi.   

Pentru obţinerea unui loc de muncă aţi fi de acord…? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Sacrificiile pe care cei mai 

mulţi părinţi singuri ar fi dispuşi 

să le facă pentru a obţine un 

loc de muncă sunt: să urmeze 

un curs de calificare (80,0%), 

să aibe un salariu real mai 

mare decât cel trecut în cartea 

de muncă (74,7%), să înveţe o 

limbă straină (60,0%) şi să 

lucreze mai mult de 40 de ore 

pe săptămână (59,3%). 

 

Pe de altă parte, cei mai mulţi 

respondenţi din această cate-

gorie au declarat că nu ar fi 

dispuşi să lucreze în condiţii de 

muncă mai proaste (72,0%), să 

se mute în altă localitate 

(71,3%) sau să lucreze fără 

contract de muncă (67,3%).  

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

spondenţilor din fiecare din 

cele patru categorii ar accep-

ta un salariu net minim cuprins 

între 600 şi 1099 RON. 

Această opţiune ar fi pe placul 

a 71,2% dintre respondenţii 

de etnie romă, 70,4% dintre 

tinerii postinstituţionalizaţi, 

77,9% dintre femeile cu vârste 

peste 45 de ani şi 79,3% din-

tre capii de familii monoparen-

tale. 

 

Cea mai mare proproţie de 

respondenţi care ar accepta 

să lucreze pentru un salariu net 

mai mic de 600 de RON 

provin din categoria tinerilor 

postinstituţionalizaţi (17,0%). 

Dintre persoanele de etnie 

romă 8,6% ar accepta un ase-

menea nivel al salariului, iar 

dintre părinţii singuri un pro-

cent puţin mai ridicat (8,7%). 

Cele mai puţin dispuse să lu-

creze pentru un asemenea 

nivel salarial se declară 

femeile cu vârste peste 45 de 

ani (5,5%). 

Care ar fi cel mai mic salariu net pentru care aţi accepta un loc de 

muncă? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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În cadrul respondenţilor de 

etnie romă, dar şi în cadrul 

categoriei părinţilor singuri,  

femeile par a fi dispuse în 

număr mai mare să lucreze 

pentru salarii minime mai mici, 

faţă de bărbaţi.  

 

 

 

De asemenea, în cazul femeilor 

cu vârste peste 45 de ani şi în 

cazul capilor de familii 

monoparentale, persoanele cu 

un nivel mai scăzut al educaţiei 

sunt în număr mai mare dispuse 

să lucreze pentru salarii mai 

mici, decât persoanele cu un 

nivel mai ridicat al educaţiei.   

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Cei mai mulţi respondenţi de 

etnie romă doresc să lucreze în 

domeniul construcţiilor şi al 

amenajărilor (12,7%), să fie 

bucătari sau patiseri (6,3%), 

să lucreze în agricultură sau 

zootehnie (5,1%) sau în dome-

niul serviciilor de curăţenie 

(5,1%). 

Ce aţi dori să faceţi la viitorul dumneavoastra loc de muncă?  

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 



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 

 131     

 

 

 

 

 

 

 

 

C e i  m a i  m u l ţ i  t i n e r i 

postinstituţionalizaţi ar dori ca 

la viitorul loc de muncă să ocu-

pe o funcţie de specialist într-

un anumit domeniu (8,8%), de 

funcţionar sau de asistent ad-

ministrativ (8,2%) sau de 

bucătar/patiser (6,9%). Pro-

cente egale (4,4%) îşi doresc 

să lucreze în construcţii şi ame-

najări, în alimentaţie publică şi 

ca profesor sau educator. 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Cele mai multe femei cu vârste 

peste 45 de ani ar dori ca la 

viitorul loc de muncă să ocupe 

o funcţie de bucătar/patiser 

(6,2%), de specialist într-un 

anumit domeniu (5,5%) şi de 

vânzător (5,5%). 4,6% dintre 

respondente doresc să lucreze 

în domeniul confecţiilor de hai-

ne şi încălţăminte, iar 3,9% să 

lucreze ca îngrijitoare (bone). 

Ce aţi dori să faceţi la viitorul dumneavoastra loc de muncă?  

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Cei mai mulţi capi de familii 

monoparentale ar dori ca la 

viitorul loc de muncă să ocupe 

o funcţie de specialist într-un 

anumit domeniu (7,3%), să 

lucreze în domeniul confecţiilor 

de haine şi încălţăminte (6,7%) 

sau al serviciilor de sănătate 

sau înfrumuseţare (6,7%). Nu în 

ultimul rând, 6,0% dintre aceş-

tia ar dori să lucreze în dome-

niul serviciilor de curăţenie, iar 

4,0% ca vânzători. 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 



 134     

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 

 

 

 

 

 

 

Cea mai mare parte a re-

spondenţilor, din fiecare din 

cele patru categorii, s-au 

declarat sceptici în privinţa 

probabilităţii de a găsi un loc 

de muncă în următoarele 12 

luni. Cele mai sceptice sunt 

femeile cu vârste de peste 45 

de ani, din rândul cărora 

52,4% au declarat că este 

puţin probabil, şi 24,4% că nu 

este deloc probabil să îşi 

găseasca un loc de muncă în 

următorul an. Cei mai puţin 

s c e p t i c i  s u n t  t i n e r i i 

postinstituţionalizaţi, dintre 

care 32,4% declară că este 

puţin probabil, şi 22,4% că nu 

este deloc probabil să îşi 

găseasca un loc de muncă în 

următoarele 12 luni, în timp ce 

6,9% din ei credeau că în mod 

sigur îşi vor găsi.  Romii şi capii 

de familii monoparentale se 

găsesc undeva la mijloc în 

privinţa şanselor pe care şi le 

acordă, dar şi în cadrul aces-

tor grupuri predomină în mod 

clar o atitudine de scepticism.  

În opinia dumneavoastra, cât de probabil este să găsiţi un loc de 

muncă în următoarele 12 luni? 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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FEMEIE DE PESTE 45 ANI 

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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Pentru a-şi găsi un loc de 

muncă, cei mai mulţi re-

spondenţi de etnie romă au 

declarat că au aplelat la aju-

torul rudelor şi al prietenilor 

(38,4%), au urmărit în presă 

anunţurile de locuri de muncă 

(25,7%) şi au răspuns unor 

anunţuri de oferte de locuri de 

muncă (16,4%), cel puţin de 

două ori în ultimele 12 luni. 

În ultimele 12 luni, aţi făcut ceva din următoarele pentru a vă gă-

si un loc de muncă? 

 

POPULAŢIE DE ETNIE ROMĂ 
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Pentru a-şi găsi un loc de 

muncă, cei mai mulţi re-

spondenţi din categoria tineri-

lor postinstituţionalizaţi au 

urmărit în presă anunţurile de 

locuri de muncă (39,0%), au 

aplelat la ajutorul rudelor şi al 

prietenilor (33,3%),  şi au 

răspuns unor anunţuri de oferte 

de locuri de muncă (21,4%), 

cel puţin de două ori în ultime-

le 12 luni. Nu în ultimul rând, 

18,9 % din ei au declarat că 

au trimis o cerere direct an-

gajatorilor cel puţin de două 

ori în ultimul an, iar 18,2% din 

ei că au participat la concursu-

ri şi interviuri pentru angajare.  

TINERI POSTINSTITUŢIONALIZAŢI 
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Din categoria femeilor cu 

vârste peste 45 de ani, cele 

mai multe dintre acestea au 

aplelat la ajutorul rudelor şi al 

prietenilor (30,9%), au urmărit 

în presă anunţurile de locuri de 

muncă (24,4%), s-au înregistrat 

la Agenţiile Judeţene de Ocu-

pare a Forţei de Muncă 

(14,0%) şi au răspuns unor 

anunţuri de oferte de locuri de 

muncă (10,7%), cel puţin de 

două ori în ultimele 12 luni.  

În ultimele 12 luni, aţi făcut ceva din următoarele pentru a vă gă-

si un loc de muncă? 

FEMEIE DE PESTE 45 ANI 
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Dintre capii de familii monopa-

rentale, cei mai mulţi re-

spondenţi au urmărit în presă 

anunţurile de locuri de muncă 

(43,3%), au aplelat la ajutorul 

rudelor şi al prietenilor 

(41,3%)  şi au răspuns unor 

anunţuri de oferte de locuri de 

muncă (19,3%), cel puţin de 

două ori în ultimele 12 luni. De 

asemenea, 10,7% din ei s-au 

înregistrat la Agenţ i i le 

Judeţene de Ocupare a Forţei 

de Muncă, iar 9,3% au trimis o 

cerere direct angajatorilor.  

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE 
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