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Metodologia cercetării 
 Tema de cercetare: “Oportunităţi de ocupare pentru diversele 

grupuri vulnerabile pe piaţa muncii din România” 

 Obiectivele studiului:  

 “Obiectivul general: Cunoaşterea oportunităţilor de ocupare de pe piaţa 

muncii din România pentru diversele grupuri vulnerabile, în special pentru 

femeile de etnie roma şi femeile recent intrate în şomaj.  

 Obiectivele specifice ale studiului:  

 Cunoaşterea şi descrierea oportunităţilor specifice de ocupare existente pentru 

diverse grupuri vulnerabile, în special pentru femeile de etnie roma şi femeile 

recent intrate în şomaj. 

 Identificarea factorilor care favorizează şi a celor care împiedică valorificarea 

oportunităţilor existente în vederea ocupării grupurilor vulnerabile. 

 Identificarea  factorilor  care  favorizează  şi  a  celor  care  împiedică  

dezvoltarea  de  noi oportunităţi de ocupare pentru grupurile vulnerabile”. 
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Metodologia cercetării 
 Ipotezele bazate pe simţul comun de la care am pornit în realizarea 

cercetării sunt: 

1.Există diferenţe între reprezentările oportunităţilor specifice de ocupare 

existente pentru diverse grupuri vulnerabile la actorii sociali (angajatori 

privaţi, organizaţii sau instituţii publice şi angajatori din sfera 

organizaţiilor neguvernamentale); 

2.Valorificarea oportunităţilor existente în vederea ocupării grupurilor 

vulnerabile este influenţată de disponibilitatea scăzută de implicare a 

grupurilor vulnerabile; 

3.Resursele financiare scăzute sunt considerate de actorii sociali 

(angajatori privaţi, organizaţii sau instituţii publice şi angajatori din sfera 

organizaţiilor neguvernamentale) principalul obstacol în dezvoltarea  de  

noi oportunităţi de ocupare pentru grupurile vulnerabile în special pentru 

femeile de etnie roma şi femeile recent intrate în şomaj. 
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 Universul populaţiei şi eşantionarea 

 Universul populaţiei este reprezentat de actori ai sistemului 

de asitenţă socială (angajatori privaţi, organizaţii sau instituţii 

publice şi angajatori din sfera organizaţiilor 

neguvernamentale) în special din judeţul Sibiu cu activitate în 

domeniul ocupării grupurilor vulnerabile. 

 Eşantionul utilizat este unul de intenţionaliate determinat de 

specificaţiile tehnice ale proiectului în cadrul căruia se 

desfăşoară proiectul: 20 de angajatori privaţi, 20 de 

organizaţii sau instituţii publice şi 10 angajatori din sfera 

organizaţiilor neguvernamentale. 
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Rezultatele cercetării 
 Nevoia unor oportunităţi specifice de ocupare pentru grupuri 

vunerabile 

 Existenţa oportunităţilor de ocupare în România pentru romi 

şi femei recent intrate în şomaj 

 Probleme suplimentare sau avantaje pentru romi 

 Probleme suplimentare sau avantaje pentru femei şomere 

 Utilizarea oportunităţilor de ocupare 

 Responsabilitatea existenţei oportunităţilor de ocupare 

 Directii de actiune 

 Propuneri concrete din partea reprezentanţilor instituţiilor 

statului, ONG-urilor, firmelor private 
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Nevoia unor oportunităţi specifice de 

ocupare pentru grupuri vunerabile 
ONG – uri 

Susţin nevoia unor oportunităţi specifice 

Nu consideră necesare oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile 

(oricine să aibă acces la ele, in realitate există oameni competenţi sau 

incompetenţi) 

Nu ştiu, nu se hotărăsc ce să spună 

Instituţii publice 

Susţin nevoia unor oportunităţi specifice 

Nu consideră necesare oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile 

(toti trebuie să aibă drepturi egale) 

Firme private 

Susţin nevoia unor oportunităţi specifice 

Nu consideră necesare oportunităţile de ocupare pentru grupurile vulnerabile 

(toti trebuie să aibă drepturi egale) 
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Existenţa oportunităţilor de ocupare în România 

pentru romi 

Firme private 

Nu ştiu să existe oportunităţi reale 

Există oportunităţi precum bursa locurilor de muncă şi campanii 

Instituţii 

Există proiectele POSDRU 

Există, dar romi se autoexclud 

Nu există decât mentalităţi învechite: fură, sunt un pericol 

ONG-uri 

Există oportunităţi prin proiectele europene 

Nu există, dar se încearcă integrarea lor 

Există oportunităţi dar romii nu sunt interesaţi 
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Existenţa oportunităţilor de ocupare în 

România pentru femei şomere 

Firme private 

Există oportunităţi pentru şomeri şi categorii speciale (nu doar pentru femei) 

Există oportunităţi dar nu sunt suficient de promovate 

Există bursa locurilor de muncă şi campanii 

Instituţii 

Există proiectele POSDRU 

Există pentru şomerii de peste 45 ani 

Mentalităţi învechite: “femeia la cratiţă” 

ONG-uri 

Există oportunităţi prin proiectele europene 

Nu există decât pentru şomerii de peste 45 ani 
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Problemele suplimentare/ avantajele 

femeilor 

ONG-uri, Firme private, Instituţii 

Nu se confruntă cu probleme suplimentare, dimpotrivă sunt 

avantajate 

Se confruntă cu probleme suplimentare în raport cu bărbaţii: 

nu dispun de forţă fizică, contează vârsta, mediul de 

provenienţă, aspectul fizic, locuri de muncă pentru bărbaţii, 

copii, gospodăria, salarii mai mici, metalităţi învechite 

Angajatorii au şi avantaje pentru că femeile muncesc mai 

mult, sunt responsabile, arată bine 
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Problemele suplimentare/ avantajele 

romilor 

ONG-uri, Firme private, Instituţii 

Da, se confruntă cu probleme suplimentare precum prejudecăţile 

că fură, sunt leneşi, au un comportament delincvent, igiena 

precară, neseriozitatea; sunt etichetaţi negativ 

Nu au probleme suplimentare – au avantaje “sunt fără chef de 

muncă”; s-a investit prea mult în ei fără rezultate, preferă să 

cerşească, nu prezintă încredere 

Preofesionalismul e cel care ar trebui să conteze 
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Utilizarea oportunităţilor 

Firme 

Sunt utilizate de foarte puţini angajatori. Ei spun că riscurile sunt 

mai mari decât avantajele; 

Balanţa înclină spre dezavantaje, oferta nu corespunde cu cererea, 

scutirea de taxe nu compensează riscurile foarte mari 

Instituţii 

Sunt utilizate în proiectele derulate 

Nu, riscurile sunt mari 

ONG-uri 

Nu, resursele sunt limitate în ciuda facilităţilor; riscuri foarte mari 

Proiectele POSDRU, economia socială 
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Responsabilitate  

Instituţiile statului: Guvern, Parlament, Ministerul Muncii, 

instituţiile deconcentrate ale MM; ANOFM, AJOFM, Consiliul 

naţional pentru combaterea discriminării, comisia naţională în 

domeniul egalităţii de şanse, Agenţia Naţională pentru romi, 

AJPIS, autorităţile locale, primării prefecturi, instituţii de 

învăţământ 

Partidele politice ale romilor 

Biserica  

ONG-urile 
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Direcţii de dezvoltare a oportunităţilor de 

ocupare 

ONG-uri 

Nu ştiu 

Nu cred că vor fi direcţii de dezvoltare 

Da, economia socială, campanii de sensibilitare 

Dacă există nu sunt vizibile 

Instituţii   

Nu, din cauza mentalităţilor; ar trebui să existe 

Da, măsuri legislative în domeniul educaţiei, proiecte şi programe integrate 

Firme 

Da, măsurile impuse de UE, programe de conştientizare, motivarea 

angajatorilor pentru colaborarea cu AJOFM, programe de susţinere fiscală, 

repornirea economiei, târguri de job-uri 
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Măsuri concrete Firme 

Accesarea fondurilor europene 

Programe specifice 

Nu se propun măsuri pentru că nu i-aş angaja. Nu-mi asum 

riscuri 

Recompensele financiare 

Târguri de locuri de muncă 

Măsuri legislative flexibile în avantajul anagjatorilor 

Şcolarizarea romilor 

Programe de educare cu rezultate reale 

Economia socială 
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Măsuri concrete instituţii 

Legi cu facilităţi fiscale pentru angajatori 

Bază de date eficientă 

Programe educaţionale 

Măsuri de coresponsabilitate socială 

Punte de informare şi consiliere 

Întâlniri cu reprezentanţii 

Programe de formare profesională (meserii) 

Implicarea romilor şi femeilor în construirea politicilor destinate 

lor 
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Măsuri concrete ONG-uri 

Programe de economie socială 

Facilităţi fiscale reale pentru angajatori 

Programe de educare a grupurilor vulnerabile şi a populaţiei 

Cursuri de calificare, recalificare 

Campanii media 
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Concluzii  

 

 

Vă mulţumesc! 


