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Intenţia antreprenorială e una
condiţionată de resurse. În
opinia respondenţilor, principala resursă necesară demarării unei afaceri, în afara
capitalului financiar, e cea a
existenţei unei infrastructuri
de locare a afacerii (un spaţiu
comercial, o clădire).

Dacă aši dori să începeši o afacere, în afară de bani de ce aši mai
avea nevoie în primul rând? Dar în al doilea rând? (întrebare deschisă, procente cumulate din două menţiuni, diferenţa până la 100% e
reprezentată de NS/NR)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Următoarele aspecte relevante
pentru demararea unei afaceri
vizează existența unor bunuri
fizice necesare (aspect menționat mai ales de subiecții romi
sau cei proveniţi din sistemul
de protecție al copilului) sau a
unui capital social (menţionat
mai degrabă de femeile de
peste 45 ani sau de părinții
singuri). Educašia antreprenorială este un aspect menţionat
mai ales de către tinerii proveniţi din casele de copii.

O analiză a necesarului pentru
un start-up ne indică o incidenţă mai mare a nevoii de infrastructură în
 Regiunea de Vest
 Urbanul mic
 În rândul persoanelor mediu
şi superior educate
 În rândul bărbaţilor

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Capitalul social e mai frecvent
menţionat în
 Urbanul mare
 În rândul femeilor
 În rândul celor de peste 46
ani
FEMEIE DE PESTE 45 ANI

în timp ce nevoia de bunuri
fizice este mai des menţionată
 Regiunea de Vest
 Urbanul mic
 În rândul bărbaţilor
 În rândul tinerilor (18-30 ani)
 În rândul celor fără ocupaţie

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE
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Nevoia de sprijin pentru demararea afacerii ar trebui să
înceapă încă din momentul
înregistrării firmei. Această
etapă pare a fi cea mai dificilă în raport cu resursele deţinute de către subiecți.
Nevoia de consultanţă şi consiliere sau cursurile de specialitate reprezintă repere importante pentru a demara o afacere, în opinia majorităţii subiecţilor.

Dacă aši dori să începeši o afacere, cât de importante ar fi următoarele aspecte pentru dvs.?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Nevoia unei pieţe de desfacere apropiate sau a unei reţele
de distribuţie sunt considerate
importante mai ales de către
femeile de peste 45 ani sau
părinţii singuri, în timp ce persoanele de etnie romă nu le
valorizează la fel de mult.

Sub raport general, şi conturând o atitudine mai degrabă
prudentă în raport cu o posibilă viitoare afacere, toate aspectele sunt considerate mai
importante în
 Regiunile Vest şi Nord-Vest
 Urbanul mic
 În rândul tinerilor (18-30 ani)
 În rândul celor cu studii superioare.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Cu excepţia tinerilor
postinstituţionalizaţi., toate
categoriile de subiecţi consideră că cele mai importante aspecte sunt cele privind înregistrarea firmei şi condiţii facile
de accesarea a creditelor
bancare.
Tinerii din sistemul instituţionalizat consideră ce mai importante aspecte necesare demarării
unei afaceri, alături de oficializarea ei, accesul la consultanţă
şi consiliere sau cursurile de
calificare.

Dintre aceste aspecte, care consideraši că sunt cele mai importante două pentru cineva care vrea să înceapă o afacere? (maxim 2
alegeri)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Nevoia unei pieţe de desfacere a viitoarelor produse sau
servicii e un aspect mai degrabă valorizat de către femeile
de peste 45 ani sau de către
părinţii singuri.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Principala instanţă care ar
putea sprijini o inițiativă antreprenorială este familia (aspect
valabil pentru toţi subiecţii, cu
excepţia tinerilor ce provin din
casele de copii).
În cazul celor
postinstituţionalizaţi, e oarecum
firesc ca aşteptările lor faţă
de propria familie să fie particulare. În schimb ei consideră
că autorităţile şi mediul de
afaceri local ar putea să le
ofere cel mai mult suport.

Cât de mult ajutor credeši v-ar putea oferi următoarele dacă aši
dori să începeši o afacere?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Putem distinge între două tipuri
de suport, unul de natură informală, oferit de familie şi
prieteni, şi unul de natură formală, cel al instituţiilor locale
sau al statului.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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În general, mizează pe un suport mai redus cei din regiunea Nord-Vest, în privinţa
ambelor tipuri de suport

FEMEIE DE PESTE 45 ANI

Femeile şi vârstnicii au parte,
la nivel perceptiv, de un suport
formal mai redus în timp ce cei
din mediul urban, bărbaţii,
tinerii, percep un suport informal mai redus.

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE
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Un alt clivaj opinional important poate fi identificat în privinţa condiției de succes în
afaceri. Dacă romii, femeile de
peste 45 ani şi părinții singuri
consideră capitalul ca principalul ingredient al reuşitei unei
afaceri, tinerii care provin din
casele de copii consideră profesionalismul ca fiind mai
important decât banii.

Care credeši că este cel mai important lucru pentru a avea succes
în afaceri?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Relaţiile politice dar şi reputaţia sunt factori de importanţă
secundată pentru a avea succes în afaceri. În schimb, educaţia nu constituie o premisă
de prim-plan în a face performanţă în afaceri.

Banii sunt într-o mai mare măsură menţionaţi în
 Regiunea Vest
 Mediul rural
 În rândul femeilor
 În rândul celor de peste 46
ani
 În rândul celor cu educație
elementară

Profesionalismul e mai frecvent
TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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apreciat de către
 Mediul urban mare
 Bărbaţi
 Tineri (18-30 ani)

FEMEIE DE PESTE 45 ANI

 Cei cu studii medii şi superioare.

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE
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Dincolo de aprecierea importanţei unor aspecte, resursele
deţinute de subiecţi în vederea
deschideri unei afaceri constituie un indicator de primă
importanţă în predicţia comportamentului proantreprenorial.
La nivel de capital informašional-relašional (cunoaşterea de
oportunităţi, persoane care au
început o afacere, deţinerea
de cunoștințe), tinerii
postinstituţionalizaţi sunt cei
care deţin cele mai multe resurse.

În ceea ce vă priveşte, următoarele afirmašii sunt adevărate sau
false?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

În schimb ei sunt deficitari la
capitolul resurse materiale,
capitol la care întreaga populaţie investigată se situează la
un plafon scăzut.
Tot tinerii sunt cei care sunt şi
cei mai puțin temători în privinţa unui eşec în afaceri.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Capitalul informaţional e mai
scăzut în
 Mediul rural
 În rândul femeilor
 În rândul celor cu o educație
elementară
FEMEIE DE PESTE 45 ANI

Capitalul material e mai scăzut
în rândul defavorizaţilor din
oraşele mari.

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE
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Aproape jumătate dintre cei
defavorizaţi nu reuşesc să
atragă un împrumut de la cei
apropiaţi.
În medie, suma împrumutată
ar fi de aproape 1000 lei.
Apare o diferenţă între persoanele de etnie romă, care
pot împrumuta peste 1100 lei,
femeile de peste 45 ani, care
pot împrumuta peste 1400 lei
şi tinerii postinstituţionalizaţi
sau părinţii singuri, care pot
împrumuta, în medie sub 400
lei.

Dacă aši avea nevoie urgentă de bani împrumut, ce sumă credeši
că aši putea strânge în trei zile de la rude, vecini, prieteni, colegi?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Pot împrumuta sume mai mari
cei din
 Regiunea de dezvoltare Vest
 Mediul urban mic
 Cei cu studii superioare

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Încrederea generalizată e un
indicator bun al capacităţii de
a atrage capital relaţional şi
implicit de a-l utiliza în afaceri.
Cei mai încrezători în oameni
sunt romii (29% dintre ei consideră că se poate ave încredere în cei mai mulți dintre oameni). Studii recente (ICCV
2008, MMT 2010) confirmă o
creştere a încrederii generalizate în rândul romilor.

Dumneavoastră credeši că se poate avea încredere în cei mai
mulši dintre oameni?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Tinerii proveniţi din casele de
copii si femeile peste 45 ani se
situează la un nivel ceva mai
scăzut (21%) iar părinţii singuri
sunt cei mai puţin încrezători în
semenii lor.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Un plus de încredere poate fi
identificat în
 Regiunea de dezvoltare
Nord-Vest
 Urbanul mic
FEMEIE DE PESTE 45 ANI

 În rândul celor de vârstă medie (31-45 ani).
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În corelaţie cu încrederea generalizată. Prudenţa în relațiile
cu oamenii e apreciată de
peste 80% dintre respondenţi.
Tot romii sunt cei care, într-o
mai mare măsură consideră că
nu e nevoie să fii prudent în
relațiile cu ceilalţi.

Dumneavoastră credeši că trebuie să fii prudent în relašiile cu cei
mai mulši dintre oameni?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Ceva mai puţină prudenţă
întâlnim în
 Mediul rural
 În rândul celor cu educaţie
medie

FEMEIE DE PESTE 45 ANI
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Intenția de a deschide o afacere e manifestată în proporţii
diferite în rândul celor patru
populaţii investigate.
Tinerii postinstituţionalizaţi sunt
cei care declară în cea mai
mare proporţie că își doresc o
afacere (36%). Ei sunt urmaţi
de romi (26%), părinţii singuri
(17%) şi femeile de peste 45
ani (8%).

Aveši intenšia să porniši o afacere proprie în următorii 5 ani?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Comportamentul proantreprenorial e mai accentuat
în regiunea Nord-Vest (28%)
şi mai puţin accentuat în NordEst (13%).
De asemenea, e mai ridicat în
rândul bărbaților (38%) decât
al femeilor (14%).
Vârsta e un predictor bun al
dorinţei de a începe o afacere. Tinerii (18-30 ani) vor în
proporţie de 38% asta în timp
ce cei de peste 45 ani doar în
proporţie de 9%.
Nivelul educaţional e şi el un
determinant. Cei cu studii superioare vor, în proporţie de
37% sa înceapă o afacere, în
timp ce cei cu studii elementare
şi vocaţionale doar în proporţie de 18%.
Există în mod cert o diferenţă
semnificativă în ceea ce privește capitalul informaţional şi
cel material între cei care își
doresc o afacere şi cei care nu
îşi doresc. Primii deţin mai multe informaţii, cunoştinţe despre
mediul de afaceri şi deţin şi
TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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mai multe resurse materiale.

FEMEIE DE PESTE 45 ANI
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Decizia de a începe o afacere
este acompaniată tot în proporţii variabile de alegerea
domeniului de activitate pentru
aceasta.
Tinerii postinstituţionalizaţi şi
părinţii singuri sunt cei care, la
nivel declarativ, sunt cei mai
decişi în această privinţă.

V-aši hotărât deja în ce domeniu veši deschide firma? (doar pentru
cei care au intenţia de a-și deschide o afacere)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Domeniile cele mai vizate de
noile afaceri sunt comeršul şi
construcšiile.

Mentiuni
Agricultura/zootehnie

5

Altele

8

Arta

2

Bar/restaurant/cafea

2

Comert

8

Constructii/amenajari

8

Servicii de sanatate, cosmetica

5

Servicii de transporturi

5

Alimentatie publica

5

Total

48

Mentiuni
Agricultura/zootehnie
Altele

4
12

Arta

4

Bar/restaurant/cafea

5

Comert

7

Constructii/amenajari

6

Servicii de sanatate, cosmetica

5

Servicii de transporturi

2

Alimentatie publica
Total

0
45
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FEMEIE DE PESTE 45 ANI

Mentiuni
Agricultura/zootehnie

3

Altele

3

Arta

0

Bar/restaurant/cafea

0

Comert

6

Constructii/amenajari

0

Servicii de sanatate, cosmetica

1

Servicii de transporturi

0

Alimentatie publica

0

Total

13

Mentiuni
Agricultura/zootehnie

0

Altele

4

Arta

0

Bar/restaurant/cafea

2

Comert

11

Constructii/amenajari

0

Servicii de sanatate, cosmetica

3

Servicii de transporturi

0

Alimentatie publica

0

Total

20
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Cu excepţia femeilor de peste
45 ani (16%), proporţia celor
care vor o afacere singuri e
aproximativ similară (31%33%).
În privinţa celor care vizează o
afacere de familie, proporţia
variază între 17%, în cazul
tinerilor postinstituţionalizaţi, şi
64%, în cazul femeilor de peste 45 ani.

Intenšionaši să o deschideši de unul (una) singur(ă) sau împreună
cu alšii? (doar pentru cei care au intenţia de a-și deschide o afacere)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Tinerii proveniţi din casele de
copii intenţionează într-o mai
mare măsură să deschidă o
afacere cu prietenii sau cunoscuţii.
Cei din Nord-Est , din urbanul
mare, bărbaţii, tinerii (18-30
ani) vor într-o mai mare măsură, o afacere cu prietenii.
Femeile şi cei de peste 46 ani
vor într-o mai mare pondere o
afacere de familie.
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Sustenabilitatea noii afaceri va
fi asigurată fie “pe cont propriu”, fie cu ajutorul unui credit
bancar, fie apelând la resursele familiale.
Desigur, apar si în acest caz
nuanţări de natură obiectivă
(tinerii postinstituţionalizaţi
apelează într-o mai mică măsură la familie) sau subiectivă
(la nivel declarativ, sub 1%
dintre cei care vor o afacere
declară că vor apela la cămătari).

Cum vă veši descurca financiar? doar pentru cei care au intenţia de
a-și deschide o afacere, procente cumulate din două mențiuni)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ
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Vom lua un credit de la banca

Am luat deja un credit de la banca

28%

8%

Ne vom descurca pe cont prorpriu, din resurse
proprii, economii personale

40%

vom apela la familie sau alte rude

vom apela la prieteni, cunostinte

32%

16%

vom apela la camatari

Altfel

16%
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Şi în privinţa modului în care
va fi înregistrată noua afacere
apar diferenţe de opinie. Tinerii din casele de copii optează
majoritar spre PFA.
Persoanele de etnie romă sau
părinţii singuri aleg PFA în
proporţii mai mici. mai mult
părinții singuri vor mai degrabă un SRL.

Sub ce formă vreši să deschideši firma? (doar pentru cei care au
intenţia de a-și deschide o afacere)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Se optează într-o mai mare
măsură spre PFA în
 Regiunea de dezvoltare
Nord-Est
 Urbanul mare
 În rândul tinerilor (18-30 ani)
 În rândul celor care au deja
un job

Se optează într-o mai mare
măsură spre o asociašie familială în
 Regiunea de dezvoltare Vest
 Urbanul mic
 În rândul celor cu educaţie
elementară
 În rândul celor care nu au un
job

Se optează într-o mai mare
măsură spre SRL / SA în
 Regiunea de dezvoltare
Nord-Vest
 În rândul celor cu studii medii
TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Motivaţia lipsei intenţiei proantreprenoriale derivă în primul rând din lipsa banilor.
Persoanele de etnie romă dar
şi tinerii postinstituţionalizaţi
admit în proporții semnificative
şi lipsa de competenše sau
neîncrederea în forţele proprii.

De ce nu credeți că veți porni o afacere în următorii 5 ani? (doar
pentru cei care NU au intenţia de a-și deschide o afacere, întrebare
deschisă, procente cumulate din două mențiuni)

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Vârsta pare a fi şi ea un inhibitor al intenţiei de a demara
o afacere, fiind mai prezentă
în rândul motivaţiilor oferite de
femeile de peste 45 ani.
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Rata de posesie a locuinţei
este mai redusă în cazul locuinţelor rome (34%) sau ale părinţilor singuri (40%) decât în
cazul femeilor de peste 45 ani
(84%).
În cazul tinerilor din casele de
copii, aceştia locuiesc, în proporţie de 57%, în locuinţe sociale.

Locuinša în care staši în prezent este…?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

În rural sau în rândul respondenţilor de peste 46 ani rata
celor cu locuinţe proprietate
personală e mai ridicată.
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Persoanele de etnie romă locuiesc, în proporţie de 35%, în
locuinţe din chirpici. Studii recente (MMT 2010) indică faptul că, în ultimul an, la nivel
naţional, ponderea locuinţelor
din chirpici ale romilor s-a
redus, fiind devansată de ponderea locuinţelor din piatră,
cărămidă BCA.

În principal din ce material de construcšie este făcută locuinša?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Defavorizaţii non-romi locuiesc
în proporţie de 15% în locuinţe
din chirpici, majoritatea locuind
în clădiri de piatră, cărămidă,
BCA.
Tinerii din casele de copii locuiesc în spaţiile cele mai bune
calitativ, ponderea celor care
locuiesc în locuinţe de chirpici
fiind de 3%.
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La nivel general, ponderea
locuințelor din chirpici e mai
mare în
 Regiunea de dezvoltare
Nord-Est

FEMEIE DE PESTE 45 ANI

 Mediul rural (44% dintre
subiecții din rural locuiesc în
case de chirpici)
 În rândul subiecţilor de vârste
medii (31-45 ani)
 În rândul subiecţilor cu educaţie elementară.
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Aproape trei sferturi din locuinţele romilor au nevoie de
reparaţii serioase, în timp ce
55% din locuinţele părinţilor
singuri se altă în aceeaşi situaţie.
În privinţa tinerilor
postinstituţionalizaţi sau a femeilor de peste 45 ani, numai
circa o treime din locuinţe au
nevoie de reparaţii serioase.

Locuinša dvs. are nevoie de reparašii serioase sau nu?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ
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Au nevoie de reparaţii într-o
mai mare măsură locuinţele din
 Regiunea de dezvoltare
Nord-Est

FEMEIE DE PESTE 45 ANI

 Mediul rural (44% dintre
subiecții din rural locuiesc în
case de chirpici)
 Subiecţilor de vârste medii
(31-45 ani)
 Subiecţilor cu educaţie elementară.
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Numărul mediu de camere al
locuințelor romilor este de 2,3,
nu mult mai mic decât cel al
locuinţelor femeilor peste 45
ani (2,5), al părinţilor singur
(2,6) sau al tinerilor
postinstituţionalizaţi (2,7).
În schimb, în locuinţele romilor
numărul mediu de ocupaţi ai
unei camere este 2,6 persoane / cameră, iar în locuinţele
tinerilor din casele de copii
este 2,8 persoane / cameră.

Câte camere de locuit (fără baie, bucătărie, hol) aveši?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

În locuinţele femeilor de peste
45 ani, nr. mediu de persoane / cameră e 1,4 iar în cele
ale părinţilor singur e 2,1.
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Şi în privinţa suprafeţelor locative, romii locuiesc în cele mai
mici locuinţe, spre deosebire
de locuinţele femeilor de peste
45 ani sau ale părinţilor singuri.
În medie, suprafaţa locuibilă
pentru un membru al gospodăriei este de 10 mp, în cazul
romilor, 12 mp, în cazul tinerilor din casele de copii, 11 mp,
în cazul părinților singuri şi 20
mp, în cazul femeilor de peste
45 ani.

Care este suprafaša totală (în metri pătraši) a camerelor (fără baie,
bucătărie, hol) pe care le ocupă gospodăria dumneavoastră?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ
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Datele indică diferenţe semnificative în privinţa dotării gospodăriilor între persoanele de
etnie romă şi ceilalţi defavorizaţi.
Diferenţele cele mai mari pot
fi identificate la dotarea cu
tehnologie modernă şi capacitate de comunicare (telefonie,
Internet).

Pe care dintre următoarele bunuri le aveši în gospodărie?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ
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Şi în privinţa dotărilor cu utilităţi, datele ne indică diferenţe
certe între condiţia locuirii în
cazul romilor şi cea din cazul
celorlalţi defavorizaţi.
În afară de racordarea la
curentul electric, majoritatea
locuinţelor romilor nu beneficiază practic de nicio altă utilitate.

Acum am să vă cer câteva informašii despre locuinšă. Ea este…?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

Spre deosebire de romi, tinerii
din casele de copii locuiesc
(sau locuiau) în locuinţe bine
utilate din punct de vedere al
necesităților primare.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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FEMEIE DE PESTE 45 ANI

PĂRINTE SINGUR, CU UN MINOR ÎN ÎNGRIJIRE
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Cu excepţia femeilor de peste
45 ani, deţinerea de suprafeţe
agricole sau de pădure e una
foarte redusă în rândul categoriilor de vulnerabile investigate.
Numai circa 6% dintre romi
deţin teren agricol, din care
numa3% l-au folosit în ultimul
an.

Aši avut, în proprietate sau folosinšă, în 2010 în gospodărie...?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

În cazul părinţilor singuri ponderea redusă a celor care
deţin terenul arabile e oarecum firească deoarece aproape trei sferturi dintre aceştia
locuiesc în urbanul mare.

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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Nici creşterea animalelor nu
reprezintă o ocupaţie practicată de foarte multe gospodării
de romi, numai una din 6 crescând porci şi păsări.
Nici în cazul celorlalţi defavorizați nu constatăm o apetenţă
deosebită spre acest tip de
activităţi.

În 2010, aši avut în gospodărie..?

POPULAŠIE DE ETNIE ROMĂ

TINERI POSTINSTITUŠIONALIZAŠI
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COMPONENTA CALITATIVĂ
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PROBLEME ŞI RESURSE COMUNITARE. POVEŞTI ŞI PROIECTE INDIVIDUALE DE
ANTREPRENORIAT

În cadrul activității de cercetare din cadrul proiectului, un obiectiv principal îl reprezintă obținerea de informații detaliate referitoare la comunitățile cuprinse în faza
inițială a proiectului, așadar descrieri ale comunităţilor incluse în cercetarea calitativă, din punct de vedere al aspectelor relevante în cadrul proiectului mai larg
de economie socială. Aceste aspecte au fost organizate în jurul următoarelor teme/componente de cercetare:
Problemele comunităţilor au fost explorate pe o serie de dimensiuni principale, structurate la rândul lor pe câteva subdimensiuni: servicii publice (sănătate, educaţie,
transport, curăţenie, utilităţi, servicii administrative, servicii de petrecere a timpului
liber), probleme sociale (şomaj/lipsa locurilor de muncă, sărăcie, locuire, discriminare), comunicaţii (drumuri/căi de acces, telefonie fixă/mobilă, CATV/internet).
Resursele comunităţilor au fost de asemenea inventariate şi analizate pe câteva categorii, în termeni de potenţial comunitar: potenţialul agricol (terenuri cultivabile/
păşuni, echipamente agricole - fabrici, unităţi de prelucrare a produselor, depozite), tradiţiile meşteşugăreşti locale, potenţialul turistic, potenţialul comercial (pieţe,
comunicaţii, transport mărfuri, transport persoane, telecomunicaţii).
Poveştile şi proiectele individuale de antreprenoriat rezumă experienţele antreprenoriale individuale şi planurile de antreprenoriat relatate de către reprezentanţii
grupurilor-ţintă, în fiecare comunitate în parte.
În urma analizei datelor calitative am putut desprinde unele concluzii generale privind aceste comunităţi: din perspectiva grupurilor-ţintă, principala problemă cu
care se confruntă comunităţile o reprezintă lipsa locurilor de muncă, de care se
leagă un nivel de trai în general scăzut în comunităţile studiate. Resursa comunitară cea mai pregnantă o constituie potenţialul turistic, în cazul grupurilor aparţinând populaţiei majoritare, respectiv meşteşugurile şi ocupaţiile tradiţionale, din
perspectiva etnicilor romi.
Subliniem în acest punct că este vorba despre perspectiva grupurilor-ţintă asupra
comunităţii, şi nu de o descriere externă, obiectivă, pe baza unor indicatori tehnici
economici şi sociali. Perspectiva grupurilor-ţintă constituie punctul de relevanţă
maximă în cadrul cercetării calitative, întrucât oferă o imagine asupra lumii sociale a acestor grupuri.
În ceea ce priveşte antreprenoriatul, experienţele anterioare individuale sunt relativ
puţine şi mai degrabă marcate de insucces, fapt explicabil prin modestia resurselor de orice fel pentru antreprenoriat ce caracterizează grupurile vulnerabile. Cu
toate acestea, o parte dintre reprezentanţii grupurilor-ţintă visează la propriile
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afaceri şi deţin chiar unele idei conturate în acest sens, idei care pot fi valorificate
în etapele viitoare din cadrul proiectului.

REPREZENTĂRI ALE GRUPURILOR-ŠINTĂ DESPRE PARTICIPAREA CA VOLUNTAR/UCENIC/STAGIAR. AŞTEPTĂRI LEGATE DE INTEGRAREA ÎN PROGRAME
DE FORMARE PROFESIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

A doua componentă a cercetării calitative a vizat obținerea de informații referitoare la percepţia şi aşteptările grupurilor-ţintă în proiect cu privire la activităţile
prevăzute pentru aceste grupuri, în cadrul proiectului. Am explorat imaginile deja
formate în rândul grupurilor-ţintă cu privire la implicarea în activităţi de voluntariat/stagiatură/ucenicie, reliefând acele aspecte ale activităţilor care se constituie
în avantaje, beneficii sau potenţiale riscuri pentru viitorii participanţi. Climatul general este acela al deschiderii faţă de activităţile de formare profesională la locul
de muncă, mai cu seamă dacă se va avea în vedere crearea unor contexte cu
potenţial real de învăţare în cadrul firmelor şi asigurarea unei remuneraţii minime.

PROBLEME ŞI RESURSE COMUNITARE. POVEŞTI ŞI PROIECTE INDIVIDUALE DE
ANTREPRENORIAT

REGIUNEA NORD-EST
I.1 IAŞI
Probleme comunitare
Participanţii la interviuri identifică probleme multiple cu care se confruntă comunitatea, în diverse sectoare ale vieţii publice sau private. Pe de o parte, apare intens
semnalată problema sărăciei, care se manifestă la confluenţa unor factori precum
nivelul scăzut al veniturilor şi costul ridicat al vieţii, chiar în ceea ce priveşte cheltuielile de întreţinere, în Iaşi înregistrându-se cel mai ridicat preţ al apei potabile.
Din perspectiva intervievaţilor se manifestă un dezechilibru puternic în evoluţia
preţurilor în raport cu veniturile, cele două se îndepărtează tot mai mult, fapt care
înseamnă o putere de cumpărare tot mai mică şi prin urmare o scădere accentuată
a capacităţii de a menţine un nivel minim acceptabil de trai. Adeseori sărăcia vine
pe fondul unei incapacităţi de muncă, ce rezultă din asocierea unor factori precum
boala şi vârsta aproape de pensionare; sărăcia înseamnă incapacitatea de a
achita datoriile la plata chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere, urmată de sistarea
serviciilor.
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Sărăcia capătă note particulare în rândul populaţiei de etnie romă. Nivelul de sărăcie în rândul romilor, apreciază romii intervievaţi, este consecinţa în primul rând a
faptului că nu au acte de proprietate, fără acestea nu pot să îşi facă buletine şi
prin urmare o serie de beneficii condiţionate de cerinţa de a avea un act de identitate le sunt inaccesibile: urmează doar câteva clase în învăţământul de stat, iar
la cursuri de calificare nu sunt primiți. Absenţa formelor legale îi transformă adesea în victime ale angajatorilor, de care aceştia profită (de exemplu, un întreprinzător din Timișoara i-a dus la firma lui și după câteva luni i-a trimis acasă fără
niciun ban). (NE_FG_R, p.7)
Sărăcia generează o serie de alte probleme sociale, intervievaţii menţionând de
pildă problemele ce ţin de accesul la educaţie. Lipsa mijloacelor materiale
(rechizite, manuale şcolare, computer, acces la internet) duce la abandon şcolar,
fapt care exprimă o inegalitate socială structurală: accesul la educaţie este restricţionat de accesul la resurse materiale, în ciuda gratuităţii învăţământului gimnazial şi indiferent de potenţialul intelectual al copilului, iar această problemă se
adânceşte în prezent pe fondul reducerilor salariale operate la nivelul sectorului
bugetar. O altă formă a influenţei statutului material asupra educaţiei se reflectă
în accesul inegal la activităţi extraşcolare (excursii), cu efecte asupra dezvoltării
personalităţii copilului. (NE_FG_FM, p.8)
Pregnante sunt şi problemele ce ţin de infrastructura de drumuri şi transportul în comun. Reţeaua de drumuri prezintă două probleme majore: pe de o parte, supraaglomerarea, pe de altă parte, neefectuarea reparaţiilor necesare sau efectuarea
lor fără preocupare pentru durabilitate, reparaţiile trebuind reluate. (NE_1, p.3)
Pe lângă acestea, lucrările permanente la căile ferate pentru tramvaie îngreunează traficul, prin sistarea temporară a practicabilităţii, neînsoţită de trasee alternative eficiente („ca să ajungi într-un loc trebuie să înconjori tot oraşul”) (NE_FG_FM,
p.4)
Contextul economic actual face ca inserția pe piața muncii să fie foarte dificilă, indiferent de zona de provenienţă, de studiile absolvite, de calificările obținute.
(NE_FG_R, p.5) Munca la negru reprezintă o problemă majoră în rândul etniei
rome, mai ales corelat cu faptul că reprezentanţii acestei etnii nu au acte
(NE_FG_R, p.9). Şomajul este încurajat de legea 416, care le dă posibilitatea
oamenilor sa stea acasă și să nu facă nimic. Tot această lege încurajează oamenii
să renunțe la calificări, pentru a nu fi angajați. (NE_FG_R, p.10)
Problemelor deja menţionate participanţii la interviuri din categoria persoanelor de
etnie romă le mai adaugă una, specifică lor: discriminarea pe criteriul etnic. Romii
resimt efectele discriminării etnice în orice context social, consideră că nu sunt trataţi la fel cu populaţia majoritară, în ciuda educaţiei, aspectului sau venitului
(NE_FG_R, p.8). Situaţia este întreţinută, din perspectiva lor, de actori sociali cu
influenţă majoră în viaţa publică, aşa cum sunt mass-media şi autorităţile locale.
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Romii menţionează cazul unui primar dintr-o localitate din Bacău care a avut la un
moment dat în proiect construirea unui cartier pentru romi într-o locaţie situată în
afara localităţii, fără acces la utilităţi (NE_FG_R, p.17), aşadar un proiect de segregare etnică spaţială care reflectă o atitudine devalorizantă faţă de populaţia
de etnie romă.

Resurse comunitare
Cea mai importantă resursă a Iaşiului ca şi comunitate o reprezintă potenţialul
turistic, în special prin ceea ce am numi turism cultural/spiritual. Oraşul are o identitate culturală aparte,fiind un mare centru universitar şi totodată un loc încărcat
de tradiţie etnografică, ce se reflectă în vorbă şi în port, un oraş care inspiră un
sentiment de mândrie etnografică locuitorilor săi (NE_FG_FM, p.2). Intervievaţii
menţionează în interviuri locaţii cu încărcătură culturală ale Iaşiului, ce pot constitui
puncte de atracţie turistică: bojdeuca lui Creangă, casa lui Sadoveanu, teiul lui
Eminescu. (NE_3, p.5) Potenţialul turistic este completat de numeroasele lăcaşe de
cult din zonă, dar şi de frumuseţea naturală a locurilor.
În ceea ce priveşte populaţia romă se evidenţiază o resursă particulară de care
aceştia dispun. Este vorba despre tradiţiile meşteşugăreşti locale, precum făcutul
caselor din chirpici (NE_FG_R, p.7), fabricarea ceaunelor şi oalelor, a ţiglelor metalice şi a altor echipamente de către romii căldărari, care deţin deja tot felul de
parteneriate cu firme din străinătate şi care câştigă bani frumoşi ca urmare a valorificării secretului meşteşugăresc. (NE_FG_R, p.19) O altă ocupaţie specifică
romilor din zonă este cântatul în fanfare. (NE_FG_R, p.15,20)

Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat
Comerţul alimentar şi serviciile de tip restaurante/fast-food-uri/pizzerii reprezintă
tipul de afacere cel mai de succes în comunitate, din perspectiva intervievaţilor.
Alte afaceri, de un nivel diferit, sunt fabricile deschise în regim lohn în Iaşi: este
vorba despre investitori străini (mai ales italieni) care dezvoltă afaceri în domenii
precum încălţăminte sau confecţii. Sunt menţionate ca afaceri de succes şi
amaneturile, care se dezvoltă pe fondul nevoii de bani-cash, lumea preschimbând
tot felul de obiecte de valoare în bani lichizi (inclusiv automobile). (NE_1, p.2) De
succes sunt şi unele afaceri precum cele în domeniul consultanţei în managementul
proiectelor sau, destul de diferite ca domeniu, firme de dezmembrări auto, succesul acestora constând în servicii integrate de reparaţii auto, la preţuri accesibile.
Participanţii de etnie romă vorbesc despre afaceri de succes în comunitate bazate
pe tradiţiile meşteşugăreşti locale sau pe ocupaţii tradiţionale:
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Romii ursari cultivă pământul: aceştia nu mai câștigă la fel de mult ca înainte, însă îşi
asigură traiul;
În industria textilă sunt romii căldărari, lingurari, leșii;
Una dintre comunităţile de romi a evoluat de la ceaune și oale la țigle metalice și tot
felul de echipamente, reuşind să dezvolte parteneriate cu diferite firme naționale
și internaționale. Succesul lor se datorează secretului prin care prelucrează materialele brute;
Romii organizați în fanfare.

Vorbind despre propriile experienţe antreprenoriale, celelalte categorii de intervievaţi raportează mai multe eşecuri decât succese. Principalele cauze de insucces
sunt identificate în politica fiscală a statului, iar referirile se fac concret la măsura
introducerii impozitului forfetar. Experienţa de a fi fost la un moment dat în postura de antreprenor este asociată mai degrabă cu evaluări negative.

În continuare redăm cazurile de experienţe antreprenoriale relatate.
magazin de desfacere butelii Shell
Condišii inišiale favorizante:
având în posesie un imobil într-o comună din judeţul Iaşi, moştenit de la părinţi, subiectul începe o afacere, cu banii obţinuţi în urma disponibilizării de la ultimul loc de
muncă: deschide un punct de lucru – magazin de desfacere butelii Shell.
Derulare:
afacerea merge bine aproximativ 6 ani, câtă vreme în comună nu există concurenţă,
după care se închide.
(F, 46, şomeră)

unitate de prestări servicii în domeniul electric
Condišii inišiale favorizante:
afacerea vine pe fondul celeilalte (comercializare butelii Shell)
Derulare:
afacerea nu merge din cauza lipsei de implicare (soţul ocupat, ea ocupată)
introducerea impozitului forfetar şi datoriile acumulate pun punct afacerii, după 2
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ani.
Evaluare: (NE_4, p.6,7)
Pozitiv:
organizarea timpului după bunul plac
comunicare mai intensă cu oamenii
posibilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi
Negativ:
statul nu ajută cu nimic, deci nu merită câştigurile care îi revin pe calea impozitării
afacerilor
a avea o afacere este foarte stresant, când nu ai pregătire în domeniul contabil
(controalele financiare)
(F, 46, şomeră)

firmă în domeniul electric, industrial
(OBS. Nu este vorba despre persoana intervievată, ci de un fost coleg alături de
care a intrat în afacere, ca angajat)
Condišii inišiale favorizante:
fostul coleg de fabrică (Nicolina SA), cu care intervievata lucrase în colaborare la
atelierul de proiectări, deschide o afacere proprie în acelaşi domeniu (staţii de
mixturi asfaltice şi centrale de beton), în 2007, cu banii primiţi în urma disponibilizării colective de la Nicolina. Intervievata este disponibilizată în 2005, iar în perioada 2005-2007, până la deschiderea firmei fostului coleg, este şomeră.
Firma era compusă din 2 specialişti (doi ingineri, incluzând intervievata) şi 1 contabilă.
Derulare:
Firma merge bine cam 1 ½ ani, până când este introdus impozitul forfetar. Firma a
intrat în imposibilitatea de a mai plăti salariile, din cauza faptului că cea mai mare parte din clienţii firmei erau bugetari, iar aceştia nu îşi plăteau datoriile către
firmă la timp.
În prezent, firma nu mai are activitate, aşteaptă încă încasarea datoriilor de la clienţi, patronul firmei a trecut în şomaj.
Se speră într-o relansare a activităţii firmei, dar şansele estimate sunt mici.
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(F, 47, şomeră)
cursuri de calificare pentru romi
A încercat împreună cu primăria unei localități să facă un ONG prin care să ofere
cursuri de calificare gratuite romilor din localitate. După ce au discutat și au pus
totul la punct s-au lovit de lipsa de interes/participare din partea romilor, cu
toate că au încercat să facă să pară situația cât mai simplă și mai accesibilă.
(focus grup romi, Iaşi)

afacere în domeniul textil
Au început pe vremea lui Ceaușescu, dar acum taxele și materia primă sunt foarte scumpe și nu mai merită pentru că nu mai există nici cerere.
În plus, au apărut pe piață second-hand-urile și magazinele chinezești, care reprezintă alternativa mai ieftină la articolele fabricate local.
(focus grup romi, Iaşi)

proiect pentru deszăpezirea unei zone a Iaşiului
Împreună cu alţi voluntari a scris un proiect în cadrul căruia au încercat identificarea
unor soluţii la o problemă a unei zone din Iaşi, ce ţine de deszăpezire.
În demers membrii echipei au formulat mai multe soluţii posibile, pe care le-au confruntat şi comparat între ele, supunându-le ulterior la vot.
Proiectul a fost aprobat (nu specifică instituţia validantă, nici sursele de finanţare),
aşteaptă venirea zăpezii pentru a-l pune în practică.
(F, 22, postinstituţionalizat)

asfaltarea drumurilor vicinale dintr-o comunitate
În urma unui proiect finanțat prin fonduri europene, în colaborare cu Primăria și
Consiliul local au identificat o problemă majoră a localității, și anume condiția
drumurilor vicinale, și au încercat să remedieze situația. Pentru reușita proiectului era nevoie de implicarea comunității. În cele din urmă au reușit să asfalteze
toate drumurile vicinale. O altă primărie a auzit de succesul lor și i-a contactat.
Acolo au reușit să refacă un pod, lucrarea a cărei valoare s-a ridicat la 200.000 euro.
(focus grup romi, Iaşi)
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În ciuda experienţelor mai puţin pozitive de antreprenoriat, participanţii la interviuri
şi focus grupuri din Iaşi enunţă şi câteva proiecte antreprenoriale pe care ar dori
să le dezvolte. Trebuie spus că ideile lor sunt mai puţin conturate ca şi proiecte de
afaceri concrete şi bine articulate, situându-se mai degrabă în zona unor scenarii
de antreprenoriat posibile, în eventualitatea în care condiţiile necesare ar fi întrunite.

Centru de înfrumusešare
F, 34, cap de familie monoparentală, Iaşi
mai puţin ca idee conturată de afacere, mai degrabă ca şi o consecinţă firească a
discuţiei de pe parcursul interviului

Plan de afaceri

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

- cunoştinţe în domeniu, idei rezultate
din experienţa acumulată lucrând în
domeniu (NE_1, p.12)
- culegere de informaţii, de la cunoştinţe, colegi de muncă (NE_1, p.12)
- dispusă să participe la târguri (NE_1,
p.12)

-

-

Grădinišă de copii
F, 22, tineri postinstituţionalizaţi, Iaşi
ideea de afacere a fost formulată ca urmare a identificării unei nevoi în comunitate
(locuri insuficiente la grădiniţă raportat la cererile de înscriere la grădiniţă) (NE_2,
p.7, 13)

Plan de afaceri

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

- cunoaşterea problemelor specifice
domeniului şi identificarea mai uşoară
a unor soluţii, ca urmare a experienţei
acumulate lucrând ca voluntar în domeniu (NE_2, p.13)
-

-

-

-

-
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Centru de închiriere rochii şi costume de ocazie
(focus grup femei şomere şi părinţi unici Iaşi)
Centru de închiriere rochii de mireasă, rochii de ocazie, pantofi, etc., după modelul
unui magazin văzut în Basarabia. Afacerea să funcţioneze şi ca centru de închiriere costume de ocazie pentru copii (pentru serbări), produse în unitate proprie.
Afacerea ar avea succes pe ideea că ţinteşte ca grupuri femeile şi copiii, categorii pentru care se cheltuieşte, de regulă, mai mult.

I.2 PIATRA-NEAMŠ

Probleme comunitare

Problemele sociale sunt cele care îi frământă mai degrabă pe intervievaţii din Piatra
-Neamţ. Este vorba mai ales de nivelul de trai al locuitorilor, afectat în ultima
vreme de reducerile substanţiale de venituri (salarii, respectiv pensii). În afară de
acest aspect comunitatea se confruntă şi cu lipsa locurilor de muncă, chiar pentru
acele categorii de populaţie care sunt, teoretic, cel mai puţin expuse acestui fenomen: vorbim de tineri calificaţi în domenii în care există o nevoie acută de forţă
de muncă, cum este cel al sănătăţii publice, şi care, în ciuda calificărilor şi a experienţei acumulate prin activităţi de voluntariat, nu reuşesc să ocupe un post.
Tinerii postinstituţionalizaţi intervievaţi menţionează şi o a treia problemă socială,
anume discriminarea faţă de copiii/tinerii care provin dintr-o instituţie de asistenţă
socială: aceşti tineri sunt priviţi altfel, în special atunci când candidează pentru
ocuparea unui loc de muncă, şi deseori nu li se oferă şansa să arate că nu au nici
un fel de probleme de integrare socială (NE_10, p.2).

Resurse comunitare

La fel ca şi Iaşiul, Piatra-Neamţ dispune de potenţialul său turistic ca şi resursă comunitară principală. Oraşul se bucură de o geografie a locurilor spectaculoasă, există numeroase spaţii verzi în împrejurimi, propice activităţilor în aer liber (NE_8,
p.3). Potenţialul turistic este amplificat de existenţa unor facilităţi în zonă: utilităţi,
multe centre comerciale (Bila, Plus, Kaufland), dotări pentru distracţii şi relaxare
(stadion, terenuri de sport, bazine de înot, telegondola), transport (chiar şi aeroport, în apropiere, la Bacău). (NE_9, p.4) Poziţionarea înspre partea de nord a
Moldovei, în apropierea vestitelor mănăstiri, dar şi obiectivele istorice din zonă
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(Cetatea Neamţului, recent reabilitată) (NE_8, p.3) îi adaugă oraşului o dimensiune culturală şi spirituală a potenţialului turistic.
Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat

Afacerile de succes în comunitate sunt în primul rând cele care oferă servicii uzuale:
marketuri (FMCG), mai mici sau mai mari, care comercializează produse uzuale,
de la cele alimentare la cele cosmetice şi de curăţenie, servicii alimentare (fastfood-uri, covrigării, unităţi de panificaţie, cofetărie). Exemple sunt fabrica de pâine Liciu, care merge pe distribuirea de covrigi în unităţile de învăţământ sau în
anumite puncte ale oraşului, respectiv fabrica de pâine Gliga, cu produse de cofetărie, patiserie, panificaţie. Tot în categoria serviciilor obişnuite se regăsesc frizeriile (unde succesul vine odată cu practicarea unor preţuri cât mai mici), florăriile,
dar şi farmaciile (ce se dezvoltă pe fondul stării precare de sănătate a oamenilor,
care aleg să renunţe la haine sau alimente pentru a-şi putea procura medicamentele necesare). Afaceri de succes în zonă sunt şi reţelele de distribuţie de medicamente naturiste, cum este Plantavorel.
Alte afaceri, tot în zona serviciilor, sunt cele care oferă facilităţi de relaxare şi petrecere a timpului liber. Vorbim aici despre saloane de înfrumuseţare, săli de fitness, cluburi de dans, baruri. Tot în servicii intervievaţii menţionează a fi de succes
şcolile pentru obţinerea permisului de conducere sau serviciile de taximetrie.
Tinerii intervievaţi în Piatra-Neamţ, reprezentanţi ai grupului-ţintă de tineri care părăsesc sistemul social de protecţie, sunt evident mai puţin reprezentaţi în rândul
cazurilor de experienţe antreprenoriale anterioare, deoarece nu au avut timp să
acumuleze capital de niciun tip (uman, social sau material), însă formulează idei
interesante de proiecte antreprenoriale. În casete redăm cazurile de proiecte antreprenoriale prezentate de către tinerii intervievaţi.
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Centru comercial de tip minimarket
(M, 20, tineri postinstituţionalizaţi, Piatra-Neamţ)
compartimentat, cu diferite tipuri de produse: alimentare, curăţenie, etc. Observaţie:
afacerea ar dezvolta-o mai degrabă mai târziu, ulterior întemeierii unei familii şi
creşterii copiilor
alături de centrul comercial ar înfiinţa o asociaţie de binefacere pentru oameni nevoiaşi (NE_8, p.9,13)

Plan de afaceri

Înregistrare firmă

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

- idei pentru lansarea afacerii (NE_8, p.
13)
- strategia de preţuri (cât mai avantajoase pentru cumpărători), controlul
calităţii produselor (NE_8, p.13)
- ar fi dispus să meargă să depună
actele acolo unde este nevoie (NE_8,
p.13)
- ar fi dispus să meargă să prezinte
firma şi produsele sale diferitelor companii, în diferite localităţi (NE_8, p.13)

- consiliere privind deschiderea afacerii (NE_8, p.13)

- consiliere privind formele
legale necesare pentru deschiderea firmei (NE_8, p.13)
- consiliere privind imaginea
produselor şi a afacerii, în
ansamblu (prezentarea
produselor, comunicare în
afaceri şi negociere) (NE_8,
p.13)

Seră pentru cultivarea legumelor
(F, 22, tineri postinstituţionalizaţi, Piatra-Neamţ)

Plan de afaceri

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

- ideea de a avea contract cu un supermarket, căruia să îi livreze tot timpul
produse proaspete (NE_10, p.4)
- ar face toate demersurile pentru a
înregistra firma (NE_10, p.16)
-

- curs de formare (afaceri)
-elaborarea planului de
afaceri (NE_10, p.16)
-
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Magazin cu medicamente şi produse naturiste
(F, 22, tineri postinstituţionalizaţi, Piatra-Neamţ)
medicamente şi produse naturiste (preparate naturale, făcute de ea însăşi: produse
apicole, siropuri, amestecuri de plante pentru ceaiuri)
Contribuţie ANTREPRENOR
Plan de afaceri

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

- cunoaşte câteva reţete de siropuri: de
pătlagină, măceşe, miere de albine cu
cătină
- deţine plante în amestec pentru
ceaiuri, culese şi preparate după reţeta
proprie (NE_10, p.5)
- ar face toate demersurile pentru a
înregistra firma (NE_10, p.16)
- participare la târguri
- dispusă la deplasări în străinătate,
pentru a promova produsele (NE_10,
p.16)

Contribuţie AUR
- curs de formare (afaceri)
- elaborarea planului de
afaceri (NE_10, p.16)

-

REGIUNEA NORD-VEST

I.3 BAIA MARE

Probleme comunitare
Problemele cele mai importante cu care se confruntă comunitatea sunt de natură
socială: şomajul şi sărăcia.
Lipsa locurilor de muncă se manifestă în domenii diferite ale activităţii economice din
Baia Mare: vorbim atât de servicii profesionalizate (de tip asistenţă socială sau
altele asemenea, care reclamă studii superioare de specialitate) (FG_BM_FM, p.
2), cât şi de sectorul industrial sau al construcţiilor, unde scăderea cererii de forţă
de muncă vine pe fondul închiderii unor fabrici şi uzine din zonă, dar şi a şantierelor ca urmare a contracţiei pieţei de construcţii. Sunt disponibile doar locuri de
muncă precum barman, confecționeră, bucătar sau vânzătoare, iar acestea pun
două probleme: fie solicită cursuri de calificare sau experiență în domeniu
(FG_BM_FM, p.5,6), fie sunt apreciate de către persoanele cu studii superioare ca
inferioare calificării deţinute, ceea ce le face inacceptabile. (FG_BM_FM, p. 7)
Sărăcia se manifestă prin lipsa banilor, criteriul minim de satisfacţie fiind acela de
avea resursele necesare procurării alimentelor (NV_2, p. 1). Intervievaţii sunt de
părere că veniturile salariale în Baia Mare sunt mai mici decât în alte zone, iar
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nivelul scăzut de trai rezultă şi din îndatorirea populaţiei la bănci.
Alte probleme menţionate de intervievaţi se regăsesc în zona serviciilor administrative, mai concret legate de dificultăţile legale întâmpinate odată cu întreprinderea
demersurilor de a închide o afacere: antreprenorii au mari dificultăți în a închide
firmele fără activitate, fapt ce duce la reticență în a deschide noi firme sau afaceri (NV_4, p. 5), ameninţarea mergând până la riscul de pierdere a locuinţei
(FG_BM_FM, p. 15).
O problemă punctuală a comunităţii o pune zona Craica, poluată cu gunoaie de
către populaţia de etnie romă. (NV_4, p. 4)

Resurse comunitare

Acestea sunt valorificate în mod diferit de către grupurile etnice locale, putând fi
identificate resurse şi ocupaţii specifice. Populația maghiară din zonă cultivă legume (morcovi, mălai, varză) (NV_3, p. 3), iar populația de etnie romă practică
meserii tradiționale, cum ar fi cărămidăria si prelucrarea lutului. (NV_3, p. 3) În
plus, zona are potențial turistic prin frumuseţea locurilor naturale (munți, lacuri) și
prin existenţa unor obiective turistice, dar infrastructura deficitară împiedică valorificarea acestui potenţial. (NV_1, p. 2)

Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat

Şi în Baia Mare afacerile cele mai rezistente sunt cele în domeniul comerţului FMCG
(marketuri mai mari sau mai mici, de tipul Kaufland, Real, Metro și Billa sau al
buticurilor de cartier), cu cerere suficient de mare. Rezistă de asemenea, în ciuda
crizei economice, locaţiile de tip baruri, restaurante, dar şi cabinetele de servicii
specializate (stomatologie, psihologie).
Afaceri mai mari în zonă aparţin unor firme producătoare de cabluri (în Baia Sprie),
respectiv de componente pentru avioane (în Dumbrăviţa). Percepţia asupra celei
din urmă este negativă din cauza modalităţii de angajare a personalului, pe bază
de recomandări, pe care participanţii la interviu o percep drept o formă de nepotism. (FG_BM_FM, p. 7)
Experienţele personale de antreprenoriat înregistrează şi în Baia Mare mai multe
eşecuri decât succese. Le redăm în casetele de mai jos.
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Firmă de construcții
Condišii inišiale favorizante:
Fostul soț al respondentei lucra în domeniul construcțiilor.
Probleme întâmpinate, succese înregistrate:
Firma nu a mai fost rentabilă datorită neimplicării soțului, birocrației excesive și taxelor și impozitelor percepute.
Profitul obținut era de asemenea foarte mic, motiv pentru care au decis să renunțe la
firmă.
Găsirea unor angajați responsabili a fost o altă problemă întâmpinată.
Închiderea firmei este o altă problemă generată de birocrație și regimul de taxe,
procesul fiind în derulare de 5 ani.
Evaluare:
Pozitiv: Se specifică faptul că experiența acumulată în cadrul firmei a ajutat, dar nu
se argumentează răspunsul.
Negativ: În urma afacerii, respondenta consideră că a pierdut în primul rând banii
investiți, dar și timpul alocat firmei.
(părinte unic, Baia Mare)

Firmă de prelucrare a lemnului
Fratele respondentei deține o firmă de prelucrare a lemnului care în prezent nu este
profitabilă. Firma a ajuns să acumuleze datorii.
Situația nu este unică, multe firme din aceeași zonă și același domeniu sunt afectate.
(părinte unic, Baia Mare)

Magazin cu haine second hand
Condišii inišiale favorizante:
Respondenta a început afacerea prin vânzarea de haine în piețe și târguri. A cumpărat împreună cu soțul o mașină în leasing ce era folosită de către acesta pentru
taximetrie, dar și pentru transportul hainelor în week-end.
Probleme întâmpinate, succese înregistrate:
Nu este clar care a fost problema întâmpinată, dar în urma unor dificultăți, nu a mai
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putut plăti ratele bancare și au pierdut mașina luată în leasing. O posibilă cauză
a eșecului o constituie prezența unui singur magazin. Este dat exemplul altor firme,
care au mai multe magazine și au succes în continuare, deoarece o zonă mai puțin profitabilă este compensată de alta, mai profitabilă.
Evaluare:
Negativ: În urma datoriilor acumulate de firmă, respondenta a fost nevoită să plece
la muncă în agricultură în străinătate, pentru a putea achita datoriile. Totuși nu a
reușit să le achite în totalitate.
(focus grup femei şomere şi părinţi unici, Baia Mare)

Firmă ce comercializează rulmenți aduși din China și Germania
Firma soțului uneia dintre respondente a intrat în impas deoarece nu poate lua un
credit pentru marfă, iar vânzările au scăzut foarte brusc. Momentan, firma are
cheltuieli și produce datorii.
(focus grup femei şomere şi părinţi unici, Baia Mare)
Singurul caz de succes este o afacere fără forme legale, care nu permite câştiguri
foarte mari. O redăm în caseta de mai jos.

Comercializare ciorapi de damă și bijuterii de argint
(fără forme legale/ nu există o firmă înregistrată)
Probleme întâmpinate, succese înregistrate:
Se sugerează că veniturile obținute din afacere sunt destul de mici, permițându-i
doar „să se descurce”.
Afacerea funcționează de doi ani și are clienți în mod constant („un vad foarte mare
de comercializare”).
Afacerea nu este înregistrată în mod legal, motivele fiind legate de taxarea excesivă, de birocrația manifestată prin controale periodice și acte, percepute ca fiind
inutile, dar și de dificultatea închiderii unei firme neprofitabile dintr-o experiență
anterioară.
(părinte unic, Baia Mare)
Totuşi, intervievaţii prezintă câteva proiecte antreprenoriale interesante, idei de
afaceri care au rezultat fie în urma unor nevoi sau oportunităţi locale sesizate, fie
ca urmare a intereselor şi a pregătirii profesionale particulare. Le redăm în cele
ce urmează.
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Parc de distracții
(F, 39, părinte unic, Baia Mare)
Ideea de afacere a fost formulată ca urmare a identificării unei nevoi în comunitate
(„există iubitori de sport”)

Plan de afaceri

Înregistrare firmă

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

Ideea generală a proiectului este definită, spaţiul urmând a avea terenuri de
joacă, terenuri de sport, bazine acoperite şi patinoar iarna. (NV_4, p. 6-7)
Respondenta nu doreşte să meargă mai
departe cu ideea proiectului deoarece
nu doreşte să mai intre în contact cu
birocraţia statului, având experienţe
anterioare de antreprenoriat. (NV_4, p.
15-16)
-

-

-

-

Salon de masaj
(F, 39, părinte unic, Baia Mare)
Ideea a venit din pasiunea respondentei pentru masaj și specializarea de biologie
pe care a urmat-o.

Plan de afaceri

Înregistrare firmă

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

O variantă alternativă ar fi un restaurant cu specificul zonei sau o bază de
turism. (NV_1, p. 11)
Respondenta este de acord să înregistreze firma, dar are nevoie de ajutor.

Îndrumări şi sfaturi în ceea
ce priveşte proiectul (NV_1,
p. 9)
-

-

Reclame, pe lângă cele realizate de antreprenor. (NV_1,
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Grădiniță/Școală și club sportiv polivalent, gratuit
(F,părinte unic, Baia Mare)
(această idee apare spre sfârșit). Ideea apare în urma sesizării unei nevoi pentru
genul acesta de serviciu în comunitate.
Contribuţie ANTREPRENOR
Plan de afaceri

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Asumarea răspunderii pentru înregistrarea firmei. (FG_BM_FM, p. 31)
-

Contribuţie AUR
De a oferi consultanţă. Ajutor în elaborarea planului de
afaceri. (FG_BM_FM, p. 31)
Cursuri de utilizare a computerului şi de marketing,
construire a sloganului,
mesajului. (FG_BM_FM, p.
32)

I.4 GHERLA

Probleme comunitare

Principala problemă semnalată se referă fie la lipsa locurilor de muncă, fie la probleme asociate acelora existente, precum angajarea pe criterii neoneste
(NV_1,p.2), munca la negru, fără contract (NV_3, p.2) sau lipsa locurilor de muncă
pentru persoanele cu studii superioare, acestea aflându-se adeseori în situaţia de
a accepta locuri de muncă sub nivelul de pregătire profesională (NV_3, p.2) şi
plătite în conformitate. (NV_3, p.2) O altă problemă menţionată de către intervievaţi constă în faptul că succesul în afacerii depinde de relaţiile mobilizabile la
nivelul aparatului administrativ. (NV_3, p.2)

Resurse comunitare

În interviurile realizate în Gherla sunt menţionate mai multe tipuri diferite de resurse:
pe de o parte, o serie de lacuri de acumulare nevalorificate prin investiţii (NV_2,
p.2), pe de altă parte, tradiţiile locale asociate cu comunitatea romilor de etnie
maghiară, ce se concretizează în produse materiale (corturi tradiţionale ungureşti,
obiecte artizanale) şi în dansuri tradiţionale specifice acestui grup etnic. (NV_2,
p.3)
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Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat

Nu sunt foarte multe tipurile de afaceri care să aibă succes în Gherla, din perspectiva tinerilor intervievaţi. De succes sunt afacerile de tip serviciu unic (de pildă, singurul cabinet de consiliere psihologică din Gherla (NV_1,p.3) sau afacerile care
se deschid şi care vin în întâmpinarea unei nevoi încă nesatisfăcute (cum ar fi un
club pentru distracţii, pentru tineri (NV_2, p.2)).

I.5 CLUJ-NAPOCA

Probleme comunitare

Intervievaţii aduc în discuţie raportul venituri – cheltuieli ca reprezentând o problemă
la nivel local, fiind defavorabil celor cu venituri mici, deoarece faptul de a fi oraş
universitar se asociază în cazul Clujului cu preţuri ridicate ale chiriilor. (NV_4, p.1)
De asemenea, problemele pe care le presupun birocraţia greoaie şi fiscalitatea
constituie piedici serioase în deschiderea unei afaceri, după cum apreciază respondenţii. (NV_4, p.9) Instabilitatea şi lipsa de siguranţă a locurilor de muncă în
domeniul privat se adaugă problemelor deja enunţate.(NV_6, p.1)

Resurse comunitare

Existenţa unor pieţe multiple şi comunicaţiile bine puse la punct dau împreună potenţialul comercial deosebit al Clujului. Spre deosebire de orașele mai mici, unde atât
cererea cât și oferta nu sunt foarte diversificate, Clujul, ca centru universitar, se
bucură de o multitudine a pieţelor produselor şi serviciilor, constituind un mediu
prielnic pentru afaceri, afaceri de succes (NV_4, p.3) Este un oraș cu foarte multe
segmente de piață care sunt valorificate de numeroşi întreprinzători. O categorie
care merită o atenție specială din partea antreprenorilor sunt tinerii, cu nevoi
foarte diversificate de petrecere a timpului liber. (NV_4, p.4)
Infrastructura în Cluj este foarte bine pusă la punct, constituind o resursă comunitară
importantă pentru afaceri, reprezentând chiar elementul decisiv pentru alegerea
locaţiei în cazul unora dintre investiţiile cele mai importante în zonă. (NV_4, p.6) O
infrastructură bună cum este cea a Clujului facilitează dezvoltarea pieței, și implicit a concurenței. (NV_5, p .5)
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Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat

Tinerilor postinstituţionalizaţi din Cluj le lipsesc experienţele personale de
antreprenoriat şi nici nu au formulate proiecte antreprenoriale. În schimb, sesizează unele modele de afaceri de succes în comunitate, descifrând reţeta succesului
acestora. Deoarece Clujul este un mediu concurențial, orice afacere nouă trebuie
să fie inedită, iar aspectul cel mai important constă în a ţine pasul cu concurenţa.
Exemplul ales ca ilustraţie este cel al unei ceainării care a găsit o nouă utilitate
spațiului, pe lângă serviciile specifice unei ceainării, anume organizarea de seri
dedicate artei, cu proiecții video, activităţi cu succes la public (NV_4, p.5,6). Mallurile şi supermarketurile sunt şi ele citate ca exemple de afaceri de succes, criteriul
decisiv de evaluare fiind acela al sumelor de bani rulate. (NV_5, p.4) (NV_6, p.2)

I.6 APAHIDA

Probleme comunitare

Comunitatea din Apahida este cea de a treia explorată în cercetarea calitativă prin
prisma comunităţii locale de romi. Problemele etnicilor romi sunt similare aici cu
cele ale celorlalte două comunităţi (Iaşi şi Geoagiu). În primul rând, romii din Apahida se confruntă cu probleme sociale ce ţin de calitatea vieţii, anume sărăcia
(NV_FG_R, p. 5) şi problemele legate de locuire, ambele venind pe fondul problemei acute a lipsei locurilor de muncă în comunitate, atât pentru majoritari, cât
şi pentru etnicii romi. (NV_FG_R, p. 6) Chiar şi puţinele locuri de muncă existente în
comunitate sunt relativ inaccesibile romilor, lipsei de calificare adăugându-i-se în
cazul lor dimensiunea de discriminare pe criteriul etnic (NV_FG_R, p. 5)
Lipsa veniturilor dintr-o activitate plătită se combină în cazul romilor cu lipsa de alte
mijloace, cum ar fi terenurile cultivabile, care ar putea asigura o minimă sursă de
alimente. (NV_FG_R, p. 11) Situaţia se complică şi mai mult prin faptul că cei mai
mulţi dintre romi nu dispun de terenuri sau locuinţe în proprietate personală, locuind în chirie sau în locuinţe ocupate abuziv. (NV_FG_R, p. 5) Majoritatea romilor
evită însă chiria, deoarece această formă de locuire se dovedeşte prea costisitoare pentru ei: cei care stau cu chirie consumă bună parte din banii câștigați pe plata chiriei (NV_FG_R, p. 5) şi a utilităţilor (NV_FG_R, p. 8) sau se află în pericolul
constant de a fi evacuați, în cazul în care nu plătesc chiria lunar. (NV_FG_R, p. 7)
Accesul problematic la serviciile publice şi discriminarea completează tabloul problemelor cu care se confruntă romii din comunitate. Accesul limitat la educaţie şi califi-
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care constituie o problemă structurală pentru romi, dar şi o problemă de mentalitate: deşi admit că lipsa studiilor și necalificarea sau neînsuşirea unor meserii reprezintă un obstacol-cheie în găsirea unui loc de muncă (NV_FG_R, p. 5), în opinia
lor educația sau calificarea nu ar trebui să conteze prea mult la angajare, deoarece o persoană fără calificare formală poate realiza o sarcină la fel ca o persoană cu diplomă. (NV_FG_R, p. 10) Accesul la serviciile medicale este marcat de
fenomenul de discriminare, în opinia romilor intervievaţi, însă explicitând acest
punct de vedere romii nu ilustrează vreun tratament diferenţiat aplicat lor, prin
comparaţie cu populaţia majoritară. Romii se simt discriminaţi şi în relaţiile cu vecinii (NV_FG_R, p. 6) sau cu reprezentanţii administraţiei locale (de pildă, la angajarea pe diferite proiecte, la primărie). (NV_FG_R, p. 18)
Etnicii romi deţin o perspectivă specifică asupra rolului instituţiilor administrative în
comunitate şi în societate, raportându-se la ele după un model pasiv şi paternalist,
în care statul – prin administraţia centrală şi locală – ar trebui să le asigure locuri
de muncă şi locuinţe. Problema locurilor de muncă ar trebui rezolvată de către
primar, prin relația directă a acestuia cu guvernul (NV_FG_R, p. 8): primarul ar
trebui să formuleze o petiţie către guvern prin care să ceară crearea a 1000 de
locuri de muncă pentru romi, iar acest demers ar putea rezolva o parte dintre
problemele cu care ei se confruntă. (NV_FG_R, p. 9) Relaţia etnicilor romi cu instituţiile administrative pare a fi una destul de personalizată şi duală: pe de o parte, primarul este cel care ar trebui să îi protejeze şi să le reprezinte interesele în
raport cu preşedintele (accentul pe persoane!), pe de altă parte, evită să îl confrunte cu privire la modul de cheltuire a banului public sau cu privire la discriminarea de care se lovesc în accesul la serviciile medicale, deoarece consideră că depind de el pentru a-şi primi ajutoarele sociale. (NV_FG_R, p. 18)

Resurse comunitare
Principala resursă în comunitate este, din perspectiva romilor, terenul agricol cultivabil cu legume. (NV_FG_R, p. 11) Romii însă nu deţin astfel de terenuri şi nu sunt
dispuşi să lucreze ca angajaţi în agricultură, deoarece apreciază veniturile care se
pot obţine astfel (50 lei/zi) ca fiind prea mici (NV_FG_R, p. 12). Alte resurse, specifice comunităţii rome, sunt date de tradiţiile meşteşugăreşti locale: produc ciocane de bătut şniţele, obiecte împletite din nuiele. (NV_FG_R, p. 20)

Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat
Etnicii romi menţionează două afaceri de succes în comunitate: Natur Product(?), o
firmă specializată în producerea de mături pentru export, unde unul dintre respondenți a lucrat pentru 4 ani, respectiv fabrica Nokia din Jucu, evaluată însă ca un
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loc de muncă cu probleme, deoarece angajarea se face prin firme intermediare,
care încheie doar contracte pe perioadă limitată, iar programul de lucru nu este
constant. Aprecierile pozitive se referă la faptul că salariile sunt bune și se asigură transport, masă și bonuri de masă, în plus fabrica este considerată un mediu în
care nu se fac discriminări și în care nu se cere educație sau o calificare anume.
Merită menţionat faptul că romii din Apahida se raportează la un model de afaceri
de succes similar celui întâlnit la celelalte două grupuri de romi: criteriul principal
de evaluare nu este cel al profitului sau al dimensiunii afacerii (nu sunt criteriile de
succes capitaliste), ci modul în care afacerea reuşeşte să integreze şi să rezolve o
serie de probleme cu care ei se confruntă, ca şi grup social.

REGIUNEA VEST

I.7 ARAD

Probleme comunitare

Din perspectiva intervievaţilor cea mai severă problemă cu care se confruntă Aradul
o reprezintă şomajul şi lipsa locurilor de muncă. Deficitul de locuri de muncă survine ca urmare a restrângerii activităţii economice în Arad, s-au desfiinţat un număr
mare de firme şi întreprinderi. (V_5, p. 6-7) Cu problema găsirii unui loc de muncă
se confruntă nu doar persoanele mai în vârstă, ci şi tinerii (V_3; p. 3), cel mai
afectaţi fiind absolvenţii de studii superioare care sunt nevoiţi adesea să accepte
locuri de muncă sub nivelul de calificare sau într-un domeniu complet diferit faţă
de specializarea obţinută prin şcoală (V_4, p.3, p. 4).
O altă problemă majoră o reprezintă sărăcia, pe care intervievaţii o identifică la
intersecţia dintre costul ridicat al vieţii, inclusiv al utilităţilor - întreţinerea, încălzirea, alimentele scumpe în Arad, ducând chiar la situaţii dramatice, precum acelea
în care persoanele mai sărace se văd nevoite sa stea fără căldură în unele luni de
iarnă (V_5, p. 3-4) – şi un nivel mic al veniturilor (V_5, p. 6). Aradul adăposteşte
un număr tot mai mare de cerşetori (V_2, p. 4), fapt pe care participanţii la cercetare îl identifică drept un indicator al amplificării fenomenului sărăciei.
Nivelului scăzut de trai în localitate i se adaugă serviciile nesatisfăcătoare în sănătate, educaţie, transportul public şi menţinerea curăţeniei. Atât medicii, cât şi profesorii preferă să-şi transfere serviciile din mediul public în cel privat (meditaţii în
particular, asistenţă medicală în clinici private), mult mai avantajos din punct de
vedere al veniturilor personale, fapt care pe fondul sărăciei duce la o scădere a
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accesului la servicii medicale şi educaţionale de calitate. (F_1_V, p.16,17) Oraşul
suferă din punctul de vedere al salubrităţii, dar şi din pricina problemelor legate
de transportul în comun şi de amenajarea circulaţiei şi a infrastructurii de drumuri:
străzile din centrul oraşului sunt foarte înguste, cu toate acestea funcţionează în
dublu sens (F_1_V, p. 14-15), nu sunt amenajate piste pentru biciclete, locurile de
parcare sunt insuficiente, iar trotuarele lipsesc sau sunt prost amenajate. (F_1_V, p.
15) În ciuda preţului ridicat al abonamentelor, tramvaiele nu circulă suficient de
des, cauzând întârzieri sau sincope în activitatea zilnică. (V_5, p. 5)

Resurse comunitare

Intervievaţii vorbesc de mai multe tipuri de resurse valorificabile la nivel comunitar.
În primul rând, Aradul dispune de un potenţial turistic important, având ca surse o
arhitectură frumoasă a oraşului, străduţele înguste care îi dau un aer aparte (V_1,
p. 2), dar şi obiective istorice (monumente istorice, o cetate) şi resurse naturale
(apele termale), toate acestea putând fi valorificate printr-o strategie de dezvoltare a turismului în zonă. (F_1_V, p. 14, 28-29)
În al doilea rând, intervievaţii vorbesc despre unele tradiţii meşteşugăreşti locale, ce
pot fi valorificate împreună cu potenţialul comercial al zonei. Există o cultură locală în ceea ce priveşte meşteşugurile, fiecare sătuc are cultura lui care se transmite
intergeneraţional, prin intermediul cojocarilor şi al croitoreselor de costume populare. (F_1_V, p. 29) Avantajele ce ţin de un potenţial comercial al zonei se referă
pe de o parte la poziţionarea oraşului în zona de frontieră a ţării, fapt care încurajează schimbul de mărfuri (F_1_V, p. 28), iar pe de altă parte, la existenţa unei
zone libere în Arad (în care nu se plătesc taxe şi impozite) ce poate fi utilă demarării unor afaceri (F_1_V, p. 27-28), dar şi a unor spaţii neocupate, părăsite, care
ar putea fi folosite ca puncte comerciale sau sedii pentru firme. (V_2, p. 5)
Nu în ultimul rând, participanţii la interviuri vorbesc şi despre potenţialul agricol local, care decurge din accesul la o resursă naturală foarte valoroasă: pământul
fertil, de calitate, prezent în jurul Aradului, pe care poate să se dezvolte o agricultură naturală, fără îngrăşăminte chimice. (V_2, p. 5) (V_FG_FM, p.28,29) Datorită acestei resurse Aradul a fost un mare exportator de legume şi fructe, în perioada de dinainte de 1989. (V_5, p. 4)

Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat
În afară de afacerile din domeniile FMCG şi servicii (afaceri de tip mini-, hiper- şi
supermarket, baruri, servicii de telefonie mobilă, farmacii), în Arad există o serie
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de afaceri locale specifice zonei, cum este, de pildă, producţia de încălţăminte, cu
tradiţie în Arad, existând mai multe firme producătoare la nivel local. (V_5, p. 67) Totodată au fost demarate afaceri locale prin accesarea de fonduri europene pensiune, SPA, fabrică de producţie şi împachetare unt (F_1_V) – fapt care exprimă acumularea unei oarecare experienţe antreprenoriale şi a unui know-how convertibil în model de acţiune antreprenorială la nivel local.
Experienţele personale în domeniul antreprenorial sunt extrem de reduse la Arad,
limitându-se la relatarea unui singur caz, şi acela clasificat ca eşec.
PF pe vânzare de produse bancare
(părinte unic, Arad)
Condišii inițiale favorizante:
era un domeniu în vervă în 2006 când a început, era perioada de apariţie a
cardurilor cu 3 salarii
putea câştiga procente mari din vânzări
ideea i-a fost recomandată de un amic dealer de telefonie mobilă care i-a sugerat să facă asta pentru că se câștigă un ban în plus
Etape:
reuşeşte să depăşească targetul de vânzări de carduri stabilit însă comisionul lui
nu creşte ci rămâne la valoarea iniţială (stabilită odată cu targetul)
Succese înregistrate:
şi-a dovedit lui însăşi ca e capabil să facă asta
a câștigat bani
Probleme întâmpinate:
neînțelegeri
Evaluare (F_1_V, p. 31):
Pozitiv: nu există
Negativ:
- a câștigat un gust amar şi experienţa să nu mai facă asta
- a pierdut bani şi timp
Totuşi, în zona proiectelor antreprenoriale se conturează mai multe idei în Arad,
însă resursele puse în joc de către intervievaţi se limitează, de regulă, la ideile
legate de afacere şi la puterea şi disponibilitatea de a munci.
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Decorašiuni pentru nunši şi evenimente speciale, design vestimentar, produse
hand-made, ceramică
(F, aprox. 20 ani, etnie romă, Arad)
- (idee conturată mai degrabă pe parcursul discuţiei decât gândită în prealabil)

Plan de afaceri

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

- doar cu idei în prima etapă (V_1, p.
15)

- ei ar pune pe picioare
afacerea şi ar ajuta la înţelegerea planului de afaceri
(V_1, p. 15)
- ar oferi sugestii în legătură
cu actele necesare firmei
- ar oferi indicaţii şi sfaturi cu
privire la instituţiile unde ar
trebui să meargă pentru a
deschide firma (V_1, p. 16)
- ar putea ajuta la partea
birocratică, la punerea ideilor
în practică şi respectarea
legislaţiei in domeniu (V_1,
p. 17)

Înregistrare firmă

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

- ar merge la târguri şi ar expune şi
prezenta marfa, ar face reclamă la
marfă şi ar putea crea situri online
pentru acest lucru (V_1, p. 16-17)

Bucătărie, patiserie
(F, aprox. 50 de ani, etnie romă, Arad)
(idee de afacere gândită în prealabil, înaintea discuţiei)
Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

Plan de afaceri

- forţa de muncă (V_3, p. 17)

- ajutor financiar (V_3, p. 17)

Înregistrare firmă

- ar putea umbla să o deschidă şi să o
înregistreze la Registrul Comerţului
(V_3, p. 17)
- ar merge cu marfa la târguri (V_3, p.
18)

- cu bani (V_3, p. 18)

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

- asigurarea mijloacelor de
transport pentru a duce
marfa la târguri (V_3, p. 18)
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Farmacie
(F, aprox. 25 ani, etnie romă, Arad)
(idee gândită înaintea discuţiei)

Plan de afaceri

Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

- investiţie de timp; ar merge la cursuri
de formare (V_4, p. 18)

-

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

-

-

Afacere în domeniul încălšămintei
(F, 52 ani, femeie peste 45 de ani în căutarea unui loc de muncă, Arad)
(idee gândită mai degrabă pe parcursul discuţiei dar bazată pe experienţa vastă în
domeniu a respondentei)

Plan de afaceri

Contribuţie ANTREPRENOR
- dorinţă de muncă şi
investiţie de efort
pentru a face lucrurile
să meargă (V_5, p. 13)

Contribuţie AUR

Înregistrare firmă

-

- ar putea oferi sfaturi şi ajutor în analiza
ideii de afacere înainte de deschidere
- bani, spaţiu, ajutor în căutarea de colaboratori
- să te înveţe cum să închei contractele ca să
faci totul legal, cum să fii corect şi deschis
(V_5, p. 13)
-

Promovare afacere

-

-

Fundaţie pentru copii abandonaţi şi bătrâni
(F, 58 de ani, în căutarea unui loc de muncă, Arad)
Contribuţie ANTREPRENOR

Contribuţie AUR

Plan de afacere

- cu idei şi muncă efectivă, cu cunoştinţe (F_1_V, p. 58)

Înregistrare firmă

-

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

- să faci contracte, să mergi la oameni
şi să-ţi promovezi marfa, să creezi
relaţii de colaborare (F_1_V, p. 60)

- să ajute cu consiliere şi
organizare, bani şi spaţiu
(F_1_V, p. 58)
- pune la dispoziţie bani
pentru înregistrare (F_1_V,
p. 59)
- să asigure un colaborator
puternic şi sfaturi

218

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

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

Investeşte în oameni!

fundaţia să dispună de angajaţi specialişti (F_1_V, p. 22)- idee de afacere gândită
de ceva vreme, înaintea discuţiei de grup.

I.8 GEOAGIU

Probleme comunitare
În cadrul cercetării calitative am organizat un focus grup în Geoagiu, cu participanţi
selectaţi din rândul populaţiei de etnie romă. Aşadar problemele şi resursele comunitare la care se va face referire, precum şi poveştile sau proiectele personale
de antreprenoriat sunt desprinse din experienţele, atitudinile şi modul de viaţă ale
etniei rome din această comunitate.
Romii din Geoagiu se confruntă mai ales cu probleme de ordin social, pe primul loc
situându-se problema şomajului şi a lipsei locurilor de muncă. Anterior a funcţionat
în comunitate o întreprindere care avea ca domeniu de activitate uscarea fructelor
şi legumelor şi care era sursa unui loc de muncă pentru mulţi locuitori din Geoagiu.
Închiderea acestei întreprinderi a dus la disponibilizarea oamenilor şi la o creştere
a şomajului în zonă. Mulţi dintre romi lucrau de asemenea la acea întreprindere,
iar acum şi-au pierdut locurile de muncă. Cei mai mulți dintre ei lucrează cu ziua,
dar pot trece și câteva săptămâni până să primească de lucru. Fiind forţă de
muncă excedentară, romii zileri sunt prost plătiţi pe ziua de lucru. (V_FG_R, p.8)
Alte munci prestate de romii din Geoagiu sunt cele necalificate, la negru, în construcţii (V_FG_R, p.8), lipsa calificărilor fiind de altfel identificată drept factorul care îi
constrânge să accepte munca la negru şi pe bani puţini, foarte adesea aflându-se
în situaţia de a nu fi acceptaţi nici chiar în aceste condiţii, în întreprinderi, din acest
motiv. (V_FG_R, p.11,18) De multe ori romii angajaţi fără contract devin victime
ale întreprinderilor, care nu îşi achită obligaţiile faţă de ei. (V_FG_R, p.14)
Asociată cu problema locurilor de muncă şi cu lipsa unui venit este problema sărăciei.
Venitul principal al romilor provine din ajutoare sociale şi alocaţii pentru copii, iar
mulţi dintre ei ajung în situaţia de a nu dispune chiar de banii necesari procurării
hranei (V_FG_R, p.9,11) Locuirea reprezintă de asemenea o problemă importantă
pentru romii din Geoagiu: sunt familii întregi cu copii care fie nu au unde să locuiască, fie densitatea spaţiului locuit este foarte mare, ajungând chiar să doarmă
cinci membri ai unei familii în acelaşi pat. (V_FG_R, p.14)
Accesul la serviciile publice de sănătate pune pentru romii din Geoagiu probleme
similare celor întâmpinate de populaţia majoritară: şpaga pe care trebuie să o
plătească medicilor, medicamentele pe care trebuie să şi le procure ei înşişi, în caz
de spitalizare.
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Resurse comunitare
Una dintre resursele importante ale comunităţii de romi din Geoagiu constă în instruirea pe care au primit-o lucrând ca şi culegători şi preparatori de plante medicinale. Terenurile din zonă sunt propice culturii unor astfel de plante (inclusiv tutun), iar
local funcţionează echipamente specifice, anume uscătoarele de plante pe care le
foloseşte Plafarul. (V_FG_R, p.26-28)
A doua resursă importantă o reprezintă tradiţiile meşteşugăreşti locale, pe care etnicii romi le valorifică strict pentru consumul propriu, deşi produsele rezultate ar
putea fi comercializate: este vorba despre coșuri de nuiele, cărămidă, măturoaie.
(V_FG_R, p.21-23) Participanţii la focus grup sesizează oportunitatea deschiderii
unui atelier de cărămidărie, pornind de la faptul că acest tip de cărămidă este
superior calitativ celui produs în fabrică şi că ar exista şi cerere pentru cărămida
produsă (V_FG_R, p.25)

Afaceri de succes în comunitate. Poveşti şi proiecte individuale de antreprenoriat
Participanţii la focus grup menţionează un proiect de afacere important în comunitate: se pare că unul dintre marii producători de carne de pui din ţară (Transavia
sau Avicola) intenţionează deschiderea unor ferme în Geoagiu (V_FG_R, p.32),
iar populaţia locală va constitui forţă de muncă pentru aceste ferme.
Etnicii romi nu identifică afaceri de succes în zonă, iar faptul decurge dintr-o definiţie
aparte a ceea ce înseamnă afacere de succes. Romii asociază afacerile de succes
cu firmele care angajează, care le-ar putea oferi lor înşişi locuri de muncă. Chiar
dacă numesc câteva firme mai mari din zonă, romii nu le consideră a fi de succes
pentru că angajările se fac pe pile, iar lor nu le oferă nicio șansă. (V_FG_R,
p.18,19)

I.9 REȘIȚA

Probleme comunitare
Lipsa locurilor de muncă reprezintă cea mai mare problemă pentru comunitate (V_9,
p. 2). În ultima perioadă datorită crizei economice (V_10, p. 2), multe firme, în
special firme mici (V_7, p. 2), s-au închis, fapt ce a dus la o creștere a șomajului.
Ca o consecință a șomajului și a lipsei locurilor de muncă, nivelul de trai și puterea
de cumpărare sunt scăzute (V_10, p. 2). O altă problemă identificată de respondenți a fost transportul în comun, datorită aglomerației și timpilor mari de așteptare, acest lucru fiind o problemă în special pentru studenți și elevi (V_6, p. 3).
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Resurse comunitare

Potențialul turistic pare să fie principala resursă și oportunitate de dezvoltare a comunității. Printre atracții se numără festivalul de jazz de la Gărâna, zonele Brebu,
Trei Ape (V_7, p. 3) și muntele Semenic (V_6,p. 1). Infrastructura turistică există,
dar a fost abandonată, deci este într-o stare avansată de degradare (V_8, p. 2),
necesitând investiții masive. Neglijarea turismului este considerată de către respondenți o problemă importantă a comunității, întrucât acest domeniu are un potențial ce nu este utilizat (V_9, p. 2).
Existența spațiilor disponibile pentru închiriere este văzută ca o altă resursă importantă a comunității (V_6, p. 2), oferind posibilitatea deschiderii unor firme atât în
domeniul producției, cât și a comerțului. Sunt menționate și alte resurse, cum ar fi
echipamentele agricole și de prelucrare a produselor, dar și servicii de marketing
(V_7, p. 3). Totuși, discuția nu aprofundează aceste subiecte, rezumându-se la
numirea lor.

Afaceri de succes în comunitate. Povești și proiecte individuale de antreprenoriat
Magazinele cu haine second-hand par să fie afacerile cele mai prezente, având
succes în ciuda numărului mare de magazine concurente. Magazinele de tip supermarket au de asemenea succes, în ciuda concurenței existente. Abatorul din localitate, firma Agrobanat, croitoriile (V_6, p. 2), un magazin de bricolaj (V_10, p. 2)
și o gogoșărie (V_9, p. 3) sunt alte exemple de afaceri de succes în zonă. Datorită faptului că respondenții au sub 24-22 de ani, cu excepția unei respondente
care are 34 de ani, experiențele personale de antreprenoriat lipsesc.
Proiectele de antreprenoriat sunt de asemenea puține și slab conturate, fiind mai
degrabă idei generale de afaceri decât planuri de afaceri sau propuneri concrete. În plus, nivelul resurselor este destul de redus, existând și o excepție în care
sunt prezente cunoștințe din mai multe domenii, care ar putea contribui la succesul
unei afaceri.
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Centru pentru ajutorarea copiilor străzii sau bătrânii, persoane aflate în situații
disperate
(F, tineri postinstituționalizați, Reșița)
Ideea apare doar spre sfârșitul interviului. O idee anterioară se referă la un magazin cu obiecte second-hand, dar aceasta nu este continuată. (V_6, p. 10)
Plan de afaceri

Contribuţie ANTREPRENOR
Cunoştinţele dobândite ca voluntar.
(V_6, p. 11)

Înregistrare firmă
Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie AUR
Sfaturi şi un curs de psihologie şi comunicare. (V_6, p.
10)
Ajutor la înţelegerea procedurilor. (V_6, p. 11)

Ar încerca să obţină sponsori. Ajutor la
înţelegerea procedurilor. (V_6, p. 11)

Restaurant slow-food
(F, tineri postinstituționalizați, Reșița)
Ideea apare ca urmare a observației că genul acesta de restaurant nu există în
Reșița și ar putea avea succes deoarece este ceva inedit. (V_10, p. 2)
Contribuţie ANTREPRENOR
Plan de afaceri

Înregistrare firmă

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Contribuţie AUR

Ideea de afaceri şi eventual un studiu al
pieţei. (V_10, p. 8)
Are nevoie de ajutor cu
problemele legale legate de
înfiinţarea firmei. (V_10, p. 8)
Este dispusă să participe la târguri de
promovare, dar nu are cunoştinţele
necesare construirii unui site de promovare. (V_10, p. 8)

Afacere in alimentație publică, turism sau agricultură
(M, 22, Tineri postinstituționalizați, Reșița)
Contribuţie ANTREPRENOR
Plan de afaceri

Contribuţie AUR
Detalii şi consultanţă pentru
stabilirea planului. (V_9, p.
10)

Înregistrare firmă

Consideră că înregistrarea firmei depinde doar de el. (V_9, p. 11)

Promovare afacere (vezi Ghid de
interviu)

Promovarea ar putea să o realizeze
singur, deoarece are cunoştinţe de web
design şi ar putea face promovare
online. (V_9, p. 11)

Asociaţia ar putea contribui
găsind parteneri de afaceri
sau potenţiali clienţi. (V_9, p.
11)
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REPREZENTĂRI ALE GRUPURILOR-ŠINTĂ DESPRE PARTICIPAREA CA VOLUNTAR/UCENIC/STAGIAR. AŞTEPTĂRI LEGATE DE INTEGRAREA ÎN PROGRAME
DE FORMARE PROFESIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

II.1 Femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă

În primul rând, voluntariatul constituie o activitate distinctă faţă de celelalte, din
punctul de vedere al femeilor de peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de
muncă: a lucra ca şi voluntar înseamnă în primul rând a oferi cuiva ajutor - de regulă, unor persoane aflate în dificultate – într-un cadru mai degrabă nestructurat
şi mai puţin formal, diferit aşadar de ceea ce înseamnă lucrul într-o firmă. Voluntariatul înseamnă a lucra cu oamenii, a face un bine cuiva, a oferi ajutorul, unor
bătrâni, copii, în general unor oameni în nevoie (de ex., victime ale unor calamităţi). (NE_5, p.12) Voluntariatul înseamnă a ajuta nişte oameni de condiţie socială
mai proastă; avem de a face cu o reprezentare despre voluntariat ce rezultă probabil din contactul direct sau indirect cu activitatea ONG-urilor care activează în
domeniul social. (NE_7, p.8)
Beneficiul major îl reprezintă mulţumirea sufletească (NE_4, p.11), însă voluntariatul,
în această accepţiune, este văzut ca potrivit mai degrabă persoanelor tinere, necăsătorite, fără familie proprie, fără copii, fără obligaţii (NE_7, p.7), cărora le
foloseşte ca şi câştig de experienţă generală, nespecifică (NE_7, p.7) sau în demersul de a aplica pentru cursuri în străinătate. (NE_FG_FM, 19) Voluntariatul
înseamnă muncă neplătită, imposibil de practicat de către cei care nu au banii
necesari pentru a se întreţine (NE_7, p.7), mai ales atunci când ar presupune costuri suportate de persoana însăşi (de pildă, plata unui abonament pentru transportul în comun). (V_5, p. 13) (V_2, p. 15)
Femeile de peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă s-ar implica în activităţi de voluntariat, definite astfel, doar pe perioade de timp foarte scurte
(câteva zile/până la câteva ore pe săptămână) (NE_7, p.8) (NE_FG_FM, 19) şi
doar în ideea de a-i ajuta pe alţii. Este o activitate care implică şi riscuri, din punct
lor de vedere, cel mai important fiind acela de a fi impresionat negativ, de a fi
afectat de situaţia precară a celor ajutaţi. (NE_7, p.8)
În schimb, lucrul într-o firmă ca stagiar/ucenic este asociat cu o serie de condiţii specifice. În primul rând, acesta se desfăşoară într-un mediu profesional (firmă/
fabrică) apropiat calificării proprii. De pildă, una dintre intervievate care a lucrat
ani de zile în producţie declară că s-ar înscrie într-un astfel de program într-o
fabrică de producţie, o dată pentru a putea avea materialitatea şi materializarea produsului muncii proprii, apoi din dorinţa de consecvenţă în traiectul profesio-
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nal. (NE_5, p.13) Ucenicia prezintă avantajul de a nu constrânge persoana să se
prezinte zilnic la locul de muncă, iar acest fapt dă posibilitatea unor alte activităţi:
şcoală, serviciu. (V_2, p. 14) Un alt avantaj perceput, valabil pentru situaţia persoanelor tinere, ar fi acela că au posibilitatea să rămână în firmă după finalizarea stagiului de stagiatură/ucenicie. (V_2, p. 14)

II.2 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecšie

Aflându-se ei înşişi la un moment dat în ipostaza de beneficiari ai unor acţiuni de
voluntariat organizate de ONG-uri sau lucrând ei înşişi ca şi voluntari, tinerii
postinstituţionalizaţi au o reprezentare a voluntariatului complet suprapusă peste
ceea ce înseamnă munca voluntară pe lângă o organizaţie nonguvernamentală,
pe care o evaluează pozitiv (singurul dezavantaj fiind absenţa unei remuneraţii),
identificând o serie de beneficii de nuanţă, foarte particulare, asociate acestui tip
de activitate: privilegiul de a te bucura împreună cu beneficiarul ONG-ului de
bunul primit sau de serviciul primit (faptul de a fi învăţat ceva), bucuria de a vedea că beneficiarul ONG-ului pune în practică ceea ce învaţă de la tine, ca voluntar, bucuria de a putea fi de ajutor, de a face un bine cuiva, dar şi dobândirea
unor abilităţi de relaţionare, negociere (NE_2, p.12,13). Activitatea ca voluntar
ocazionează contactul cu persoane şi locuri noi (prin discuţii, călătorii, excursii,
tabere), iar prin aceasta oferă şansa de a cunoaşte lumea în actualul şi în diversitatea sa (de comportament, concepţii, etc.) (NE_8, p.11,12) Ca membru al unei
asociaţii poţi desfăşura la un moment dat şi activitate plătită, dar plata este de
regulă mică în cuantum şi te învaţă efortul pe care trebuie să îl depui pentru a
câştiga un ban (NE_8, p.11)
Ca şi în cazul celorlalte categorii de beneficiari ai proiectului, stagiatura/ucenicia
înseamnă pentru tinerii postinstituţionalizaţi contactul cu un mediu profesional. Participarea ca ucenic prezintă avantajul de a învăţa câte ceva de la maistru (NE_6,
p.19), ca ucenic ai posibilitatea de a învăţa meserie de la altcineva, punând astfel
bazele unei cariere într-o meserie/profesie (NE_9, p.13). Învăţarea ca ucenic se
produce prin imitaţie, prin copierea unor modele de lucru oferite prin practica
propriu-zisă de către cei mai experimentaţi (NE_9, p.15), care practică deja meseria respectivă. (NV_2, p.7) Totodată, practicând meseria aleasă ca ucenic sau
stagiar sunt căpătate deprinderi în muncă (se formează mâna, creşte viteza cu
care sunt efectuate sarcinile). (NE_10, p.10) Posibilele relaţii create în cadrul instituţiei-gazdă cu acest prilej constituie un alt tip de avantaj preconizat. (NV_3, p.9)
Obţinerea unor certificate (diplome/atestate) la sfârşitul stagiului de practică,
utile în obţinerea unui loc de muncă, completează lista beneficiilor aşteptate.
(NE_8, p.12)
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Tinerii accentuează importanţa unui cadru plăcut la locul efectuării stagiului, iar
acesta este creat prin întâlnirea cu un colectiv primitor, în care personalul mai
vechi să nu îi trateze de sus pe nou-veniţi, dimpotrivă, să îi încurajeze, asigurându-i
că munca este frumoasă şi plăcută şi că ei o vor învăţa repede. (NE_6, p.19,20)
Participanţii la interviuri subliniază de asemenea importanţa asigurării condiţiilor
de învăţare la locul desfăşurării stagiului: disponibilitatea de a lucra este condiţionată de faptul de a avea garanţia evitării unui cadru în care ar fi strict folosiţi
(pentru munci mai grele/de rutină/nespecializate şi nespecifice – de ex., dusul
cafelei) (NE_9, p.14)
În categoria dezavantajelor şi riscurilor posibile asociate stagiului în firmă intervievaţii menţionează absenţa plăţii/plata mai mică (de pildă, în comparaţie cu maistrul,
căruia ucenicul îi preia mare parte din muncă fiind plătit totuşi mai puţin. (NE_6,
p.19)) Există chiar opinia că, în condițiile în care lipsesc sursele de venit ce ar putea permite un trai decent, orice idee de voluntariat sau internship devine imposibilă. (NV_4, p.14) Un alt risc important este acela de a prelungi durata stagiului:
dincolo de un anumit interval, în care se învaţă meserie, a rămâne voluntar/ucenic
reprezintă o pierdere de timp. (NE_9, p.11)

II.3 Capi de familii monoparentale
Participanţii din categoria capi de familii monoparentale operează la rândul lor cu
o distincție între voluntariat, pe de o parte, respectiv ucenicie/stagiatură, pe de
altă parte, elementele de distincţie netă fiind date de faptul că voluntariatul este
complet neplătit, pe când stagiatura sau ucenicia implică o remuneraţie oarecare,
estimată undeva la jumătate sau mai puţin din plata angajaţilor permanenţi
(F_1_V, p. 54, 55), respectiv faptul că voluntariatul se petrece de regulă în contexte în care alte persoane au nevoie de ajutor (NV_3, p. 6) (NV_4, p. 14), pe
când stagiatura/ucenicia are loc în medii profesionale, aducând aşadar un câştig
important participantului în plan profesional.
Reprezentanţii categoriei capi de familii monoparentale semnalează o neconcordanţă între ideea de voluntariat şi statutul şi nevoile proprii: voluntariatul este
potrivit mai degrabă pentru persoane tinere, care încă nu au un traseu de viaţă
stabilit, nu sunt integrate într-o familie proprie, se află în căutare de sine
(autocunoaştere); se conturează chiar o conotaţie negativă a voluntariatului: voluntariatul este pentru cei care simt nevoia să acopere un gol în viaţa proprie
(singurătate, lipsa unui sens al vieţii proprii). (NE_1, p.11) Părinţii unici nu s-ar implica în activităţi de voluntariat din cauza obligaţiilor pe care le au faţă de familie: problemele de zi cu zi nu le permit să participe, nu le lasă timp liber
(FG_BM_FM, p. 29) sau consumă din timpul ce poate fi alocat muncii propriu-zise
(probabil remunerate sau domestice). (NV_3, p. 6)
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Părinţii unici evaluează pozitiv participarea ca stagiari/ucenici: apreciază că au
posibilitatea, ca stagiari, să înveţe de la persoane cu experiență în muncă (NV_3,
p. 6), experiența este importantă profesional, deci persoanele care efectuează un
stagiu de practică alături de profesioniști cu experiență pot crește profesional.
(NV_4, p. 12) Pe lângă acest avantaj, părinţii unici menţionează şi posibilitatea
de a obţine recomandări de la supervizor. (F_1_V, p. 43-54) Faptul de a cunoaşte oameni ocupaţi în acelaşi domeniu profesional şi de a dezvolta relaţii cu aceştia
(FG_BM_FM, p. 28), alături de posibilitatea de a lua contact cu piaţa (a cunoaşte
clienţii firmei cu care se lucrează şi a interacţiona cu ei (NV_1, p. 9)) constituie alte
avantaje asociate stagiaturii/uceniciei. Durata stagiului ar trebui să fie limitată la
circa o lună, iar dacă se desfăşoară la o firmă dintr-o localitate diferită de cea
de domiciliu, ar trebui să se asigure cazare şi masă. (F_1_V, p. 57)

II.4 Persoane de etnie romă

O reprezentare clară despre lucrul ca voluntar o au mai degrabă reprezentanţii
educaţi ai etniei sau cei care lucrează deja sau au lucrat ca voluntari. Pentru aceştia voluntariatul este foarte important pentru că te ajută să te dezvolți și să acumulezi anumite abilități pe care în mod normal nu ai avea de unde să le obții.
(NV_5,p.10) Activităţile desfăşurate ca voluntar ajută în dezvoltarea personală
(NV_5, p.11) şi aduc bucurie sufletească prin conştiinţa faptului de a-i fi ajutat pe
alţii, de a fi făcut ceva bun (V_1, p.13-14). Singurul dezavantaj, menţionat destul
de frecvent, este absenţa plăţii pentru activitatea prestată. (NV_5,p.10) (V_3,p.
14) (V_4,p. 17) (NV_FG_R, p.43)
Lucrul ca stagiar este asociat cu beneficii de ordin profesional: înveţi meserie şi
înveţi să fii bun, cu tine şi cu alţii (V_1, p.11-12), câştigi experienţa necesară la
locul de muncă (V_1, p. 12), înveți meseria în care ești calificat de la o persoană
instruită, competentă, care are experiență de lucru. (NV_FG_R, p.42,47) Este important ca stagiile să fie organizate la locuri de muncă în domeniul pe care şi-l
doresc participanţii, disponibilitatea crescând în acest caz până la o durată de 34 luni de stagiu (sau orice altă activitate de formare profesională). (NE_FG_R,
p.30) Cei care sunt dispuşi să participe în stagii vizează ca beneficiu posibilitatea
de a învăţa meseria dorită, încercând apoi să obţină un loc de muncă bine plătit
(NE_FG_R, p.30)
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