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SUMAR EXECUTIV
În vederea elaborării prezentului studiu, în cele trei luni destinate efectuării sale, am
parcurs următoarele etape de execuţie:
a) De la anunţarea proiectului şi până la prezentarea la selecţia experţilor pe termen scurt
am consultat bibliografia de specialitate şi am construit un proiect de design al cercetării. După
semnarea contractului am elaborat structura studiului şi a metodologiei ce a fost aplicată în
următoarele 7 zile, respectiv în perioada 2-8 mai 2011;
b) După prezentarea în Grupul de lucru şi accceptarea structurii studiului şi a
metodologiei propuse am trecut la elaborarea propriu-zisă a studiului care a durat circa 8 săptămâni,
în perioada 9 mai- 5 iulie a.c. În acest timp am făcut numeroase deplasări la domiciliul subiecţilor
investigaţi în echipe formate din 2-3 persoane ce au inclus alături de expertul sociolog studenţi de la
specialitatea Sociologie de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii "1 Decembrie
1918" din Alba-Iulia. Interviurile realizate au fost înregistrate pe suport audio, transcrise ulterior,
prelucrate şi interpretate calitativ în forma ce se regăseşte parţial în prezentul raport;
c) Următoarea etapă a fost consacrată elaborării unui set de soluţii şi recomandări de
măsuri şi politici, precum şi discutării lor cu actori şi experţi relevanţi şi de asemenea cu membrii
Grupului de lucru în vederea elaborării policy brief-ului, activitate ce ne-a ocupat 2 săptămâni după
elaborarea studiului propriu-zis şi s-a consumat între 6 şi 21 iulie a.c.;
d) Ultima perioadă am dedicat-o încorporării rezultatelor discuţiilor şi recomandărilor
primite, completării datelor prezentate cu informaţii nevalorificate anterior deşi existau în
interviurile realizate ca şi prezentării documentului final al studiului în cadrul Grupului de lucru în
care scop am afectat 7 zile între 22 şi 30 iulie a.c.
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INTRODUCERE
Dinamica ocupării forţei de muncă în ţara noastră a cunoscut în ultimii 20 de ani
tendinţe diferite privind raportul dintre cele două genuri. Dacă primele afectate de fenomenul
şomajului după Revoluţia din Decembrie 1989 au fost femeile, ele deţinând în 1991 ponderea cea
mai mare în rândul şomerilor, în următorul deceniu, prin fenomenul destructurării activităţilor
industriale, în special din ramurile industriei grele, bărbaţii şomeri au devenit majoritari. Tendinţa a
continuat până în anul 2004 când valorile ratei şomajului pe sexe erau aproximativ egale, foarte
uşor mai ridicate pentru bărbaţi. Anul 2009 a schimbat însă acest relativ echilibru consacrând până
în prezent ratele mai ridicate pentru şomajul femeilor.
Populaţia feminină din România este considerată, conform datelor statistice înregistrate
în perioada 2008-2011, o categorie vulnerabilă pe piaţa forţei de muncă. În regiunea care face
obiectul studiului nostru, respectiv în 12 judeţe din Centrul şi Nordul Transilvaniei, datele statistice
atestă procente de ocupare sensibil mai mici pentru populaţia feminină comparativ cu populaţia
masculină ocupată şi rata şomajului feminin mai ridicată. În cadrul populaţiei feminine din aceste
judeţe situaţia cea mai dramatică o prezintă femeile de etnie roma care sunt de departe cele mai
sever afectate de fenomenul excluziunii de pe piaţa forţei de muncă, excluziune pe care ele o
acceptă adesea ca pe o fatalitate aşa cum se va putea vedea şi din raportările conţinute în prezentul
studiu.
Cauzalitatea care explică această realitate statistică este deosebit de complexă
amalgamând aspecte economice legate de structura economiei zonale, afectată în ultimile două
decenii de multiple seisme cu efecte pozitive şi negative, cauze de ordinul structurii economiei
intrată în criză, setului de competenţe deţinute de subiecţii sociali ofertanţi ai forţei de muncă,
multiple cauze de ordin social referitoare la seturile de statusuri deţinute de femei în familia şi în
societatea postcomunistă, cauze demografice şi, nu în ultimul rând ca importanţă, cauze izvorând
din politicile publice derulate care nu şi-au definit întotdeauna corect publicul ţintă, completate şi
întărite de structuri mentalitare discriminatorii mai vechi şi mai noi care acţionează pe piaţa muncii.
Am enumerat doar o parte dintre elementele care determină fenomenul şomajului în
rândul femeilor şi care au fost inventariate în studii sociologice şi economice efectuate în ţara
noastră de regulă de institutele interesate de calitatea vieţii românilor, ca şi de universităţi şi
academii. Dar privirea generală asupra fenomenului şomajului în rândul femeilor, a femeilor rome
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în particular, constituie doar cadrul de referinţă iar statisticile doar partea măsurabilă a unei realităţi
cu multe accente dramatice. Deteriorarea forţei de muncă a femeilor, a celor de etnie roma în
special, se întinde dincolo de perioada propriu-zisă a şomajului atunci când acesta se transformă în
indemnizaţie de sprijin social sau când dispare fără a mai exista nici o sursă de venit constant.
După consultarea mai multor studii statistice şi după repetate discuţii cu angajaţi ai
AJOFM și prestatorii de servicii sociale din judeţele din Centrul şi Nordul Transilvaniei, ni s-a
impus obiectivul abordării calitative a problemelor specifice femeilor aflate în căutarea unui loc de
muncă atât a celor aflate în perioada de şomaj propriu-zisă cât şi a celor ieşite relativ recent din
această perioadă şi intrate în mod forţat în situaţia de „casnice”, adică în rândul populaţiei
neocupate.
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METODOLOGIE
3.1.Obiectivul general al cercetării:
Culegerea de date necesare intervenţiei în scopul dezvoltarea capitalului uman şi consolidarea
capacităţii furnizorilor de servicii sociale în vederea facilitării de către aceştia a accesului şi
participării femeilor, în particular a femeilor de etnie romă, ca grupuri vulnerabile, la educaţie şi pe
piaţa muncii.
Colectarea de informaţii în vederea ridicării calităţii activităţii furnizorilor de servicii sociale pentru
persoanele vulnerabile şi familiile acestora.
Identificarea oportunităţilor de ocupare, metodele de lucru şi nevoile specifice ale acestor grupuri
vulnerabile.
Găsirea de noi forme şi condiţii de reabilitare profesională.

3.2.Obiectivele specifice ale studiului sunt:
A. Stabilirea unui inventar al nevoilor de ocupare prezente la femeile recent intrate în
şomaj şi la femeile de etnie roma.
B. Cunoaşterea soluţiilor cotidiene pe care le adoptă femeile recent intrate în şomaj şi
femeile de etnie roma pentru a suplini lipsa locului de muncă şi lipsa surselor de venituri propri
stabile.
C. Identificarea stilurilor de raportare la problema ocupării la femeile recent intrate în
şomaj şi la femeile de etnie romă. Identificarea de asemenea a abilităţilor de căutare a unui nou loc
de muncă.
3.3. Ipotezele cercetării:
A. Forţa de muncă feminină este cu atât mai vulnerabilă pe piaţa muncii cu cât este mai
puţin mobilă datorită dependenţelor sociale contractate faţă de partenerul de viaţă, copii, părinţi sau
alte angajamente sociale.
B. Cu cât o zonă este mai defavorizată în cadrul diviziunii muncii sociale cu atât
funcţionează mai sever vulnerabilitatea de gen şi etnie sporind dificultăţile de incluziune a
subiecţilor vulnerabili pe piaţa muncii.
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C. Femeile din mediul rural ca şi cele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă
renunţă mai frecvent la această căutare şi îmbrăţişează mai uşor tehnici de subzistenţă derulate în
ambianţa domestică, în comparaţie cu femeile din mediul urban de etnie română.
D. Cu cât o persoană deţine un grad de şcolaritate mai ridicat cu atât disponibilitatea sa
de reconversie profesională este mai mare iar tehnicile dezvoltate în găsirea unui loc de muncă mai
numeroase.

3.4.Descrierea lotului studiat
Am studiat un lot de 140 de persoane de gen feminin din judeţele Alba ,Cluj, Sibiu,
Braşov şi Hunedoara dintre care 105 din mediul urban şi 35 din mediul rural.
Dintre femeile din mediu urban 54 sunt din Alba-Iulia iar restul de 51 de subiecţi din
oraşele judeţelor Alba, Cluj, Sibiu, Braşov şi Hunedoara. Persoanele studiate au fost contactate de
regulă la domiciliul personal folosind pentru identificarea lor reţeaua relaţiilor sociale dezvoltate de
acestea. În cazul subiecţilor din judeţul Hunedoara incluşi în lotul nostru (în număr de 8 subiecţi toţi
proveniţi din mediul urban) aceştia au fost întâlniţi pe raza judeţului Alba unde locuiau temporar la
rude.
Cele 35 de cazuri de subiecţi din mediul rural au fost relativ dificil de găsit deplasarea în
localităţile rurale mai distanţate de oraş fiind mai dificilă iar numărul cazurilor dintro singură
comunitate rurală mic. În aceste condiţii cele 35 de femei intervievate sunt din comunităţi rurale
suburbane sau relativ apropiate de oraş care întro perioadă anterioară au deţinut, în majoritatea lor,
locuri de muncă la oraş unde se deplasau prin navetă.
Ne-am concetrat cea mai mare parte a efortului nostru de studiu asupra unor subiecţi din
judeţul Alba din două motive pe care le considerăm întemeiate:
- Judeţul Alba prezintă în prezent, în grupul judeţelor studiate, cea mai ridicată rată a
şomajului, atingând 13,4% pe întreaga perioadă 2010-2011, rată ce îl situează pe un nefericit loc 3
la nivel naţional;
- Concluziile furnizate în cadrul lotului de cercetare din judeţul Alba pot să fie folosite
ca termen de comparaţie pentru lotul ce urmează a fi extins în lunile următoare la nivelul celorlalte
judeţe citate ( jud. Cluj, Sibiu, Braşov) şi din care am învestigat până în prezent doar un număr
restrâns de cazuri.
Anterior contactului efectiv cu subiecţii, s-au colectat date despre statusul de şomer al
persoanelor intervievate prin rude, cunoştinţe, vecini sau direct de la furnizorii de servicii sociale
din localităţile lor de domiciliu ceea ce a îmbunătăţit în multe cazuri calitatea datelor culese şi le-a
7|

completat cu informaţii obiective deţinute de aceste persoane ce au facilitat contactul nostru cu
intervievatele.
Referitor le vârsta celor intervievate, specificăm că am dorit să acoperim întregul
interval 16-60 de ani, cât este durata de muncă a populaţiei feminine ocupate, dar capetele acestui
interval nu sunt ilustrate prin subiecţii descoperiţi de noi până în prezent. În lotul nostru capetele
intervalului sunt 18 şi respectiv 57 de ani. (Subiecţii din lotul studiat se distribuie după vârstă
conform Tabelului 1 din Anexe tehnice şi analitice)
Am urmărit să includem în studiul nostru un număr suficent de mare de femei diverse ca
naţionalitate pentru a asigura o reprezentare semnificativă a etniei roma astfel ca varietatea
cazuistică să permită prelucrarea corectă a informaţiei şi înţelegerea adecvată a problemelor
specifice femeilor din această etnie. Am inclus un singur caz de femeie de naţionalitate romă care
nu căuta un loc de muncă şi care astfel nu ilustrează ideea de excluziune de pe piaţa muncii (şi care
de altfel, deşi încasa ajutorul social de mai bine de un an, ne-a asigurat că bărbatul ei "are destui
bani" fără a dori să ne spună şi din ce fel de activitate). Numărul cazurilor de naţionalitate maghiară
este insuficient pentru a ne permite o interpretare diferenţiată concludentă rămânând ca în etapele
ulterioare ale studiului nostru să completăm această lacună dacă va exista interes pentru acest
aspect.(Vezi Tabelul 2 din Anexe tehnice ţi analitice)
Ne-am concentrat deasemenea ca în lotul intervievat să avem femei cu niveluri de
şcolaritate maximal diferite de la femei fără şcoală de nici un fel (practic analfabete) până la femei
cu studii universitare de nivel masteral. (Vezi Tabelul 5 din Anexe tehnice şi analitice)
Ceilalţi parametri ai lotului nu au fost proiectaţi anterior cercetării de teren ci au rezultat
în urma interviului aplicat şi o să-i prezentăm în măsura în care frecvenţele lor sunt semnificative şi
servesc la atingerea obiectivelor propuse.

3.5. Metodologia cercetării
În prezenta cercetare am folosit ca metodă sociologică ancheta pe bază de interviu
semistructurat. Am ales această metodă datorită nevoii de cunoaştere calitativă a situaţiei concrete
în care se află forţa de muncă feminină ameninţată cu excluziunea de pe piaţa muncii, nevoie
identificată în cadrul proiectului “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea
incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”.
Metoda alesă răspunde întrun grad sporit nevoii de surprindere a aspectelor calitative
permiţând găsirea unor răspunsuri mai adecvate la întrebări ce ţintesc nuanţat cauzalitatea
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proceselor sociale specifice perioadei actuale. Ancheta s-a derulat uzitând un ghid de interviu
centrat pe următoarele 7 arii problematice:
1. Date de identificare şi situaţia socio-economică
2. Şcolarizare şi calificare
3. Parcursul carierei profesionale
4. Tehnici de căutare a unui loc de muncă
5. Strategii şi tehnici de supravieţuire.
6. Abilităţi şi competenţe.
7. Aşteptări şi proiecte pentru viitor.
(Vezi poziţia 8 din Anexe tehnice şi analitice)
Tehnica interviului semistructurat s-a dovedit eficientă lăsând subiecţilor posibilitatea să
îşi transmită corect experienţa avută iar interviatorului şansa de a suplimenta interogaţia până la
relevarea sursei faptelor relatate de subiecţi.
Datele colectate fiind provenite de la un număr relativ mare de subiecţi au permis şi o
interpretare statistică fie ea chiar şi sumară care permite raportarea la statisticile oficiale existente.
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ANALIZA PROPRIU-ZISĂ A DATELOR COLECTATE
Aria ”Date de identificare şi situaţia socio-economică ” a fost concepută spre a permite
construirea unei imagini relativ obiective a condiţiilor de viaţă a persoanelor intervievate. Astfel s-a
înregistrat la această seciune pe lângă numele şi localitatea de domiciliu şi tipul de locuinţă deţinută
de subiectul intervievat ca şi elementele de confort de care dispune această locuinţă, aspecte uşor de
sesizat deoarece, în proporţie de peste 93% din cazuri, interviul s-a derulat chiar în locuinţa
subiectului intervievat. Situaţia economică a fost completată cu întrebările referitoare la strategia de
supravieţuire atunci când logica discursului subiectului ne-a permis această continuare.
Situaţia economică relevată de calitatea locuinţei deţinute diferenţiază lotul nostru în
mai multe straturi cu ponderi inegale după cum urmează:
a) Locatari ai unor locuinţe sociale în număr de 13 subiecţi din Alba-Iulia. În această
situaţie avem numai femei de etnie romă care locuiesc în această locuinţă împreună cu familia lor,
de regulă numeroasă. Am înregistrat un singur caz în care în această locuinţă convieţuiau doar 2
persoane. Toate celelalte 12 cazuri sunt reprezentate de familii compuse din 3 până la 10 persoane.
Acest tip de locuinţă este format dintr-o singură cameră, bucătărie şi baie. Încălzirea se face pe bază
de curent electric şi antrenează costuri mari, raportate de toţi subiecţii ca imposibil de onorat.
Resursele materiale ale locatarilor nu le permit schimbarea tipului de încălzire.
b) Deţinători ai unui apartament proprietate privată în număr de 66 de subiecţi
reprezintă cazul tipic pentru lotul nostru, adică 47,1% dintre cazuri. Această situaţie nu trebuia
interpretată ca omogenitate din perspectiva stării economice a subiecţilor. Gradul de confort al
acestor apartamente este diferenţiat ca şi amplasamentul lor urban ceea ce induce valori diferite ale
locuinţelor deţinute. Specificăm ca ilustrare a ideii că nici unul din apartamentele de 4 camere nu
este situat în municipiul Alba-Iulia. Majoritatea apartamentelor deţinute în proprietate sunt compuse
din două camere şi anexe, 37 de cazuri, 24 apartamente deţinute sunt compuse din trei camere şi
anexe şi 5 apartamente din 4 camere şi anexe.
c) Casă proprietate privată în număr de 50 de cazuri reprezentând 35,7%. Suntem
constrânşi să diferenţiem între două categorii de proprietari: proprietari cu titlu de proprietate şi
deţinători de imobile fără titlu de proprietate. În acestă din urmă situaţie se află 11 dintre subiecţii
noştri care deţin astfel de locuinţe în cartierele mărginaşe din localităţile Ocna-Mureş şi Sebeş.
Toate aceste 11 cazuri sunt femei de etnie romă.
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Din totalul de 50 de locuinţe casă proprietate privată, doar 36 deţin baie. Majoritatea,
28, sunt compuse din 2 camere şi anexe, 17 din 3 şi peste 3 camere şi anexe iar 5 deţin o singură
cameră şi anexe (bucătărie, cămară, hol). Majoritatea caselor sunt plasate în mediul rural respectiv
34. Din totalul de 50 de case deţin în jur teren sub formă de grădină 36 celelalte 14 deţinând doar
curte proprie (10 cazuri) sau comună cu alte familii (4 cazuri). O parte din aceste case sunt doar
parţial finisate (17).
d) Locuinţă închiriată în număr de 7 cazuri (5%) toate în municipiul Alba-Iulia,
ilustrează situaţia unor femei tinere, între 24-30 de ani, provenite majoritar din mediul rural (5
dintre ele), cu un nivel de şcolaritate ridicat care caută un loc de muncă la oraş familia de
provienienţă găsindu-se în mediul rural. Locuinţa închiriată este de regulă o garsonieră la bloc (6
cazuri).
e) Casă şi apartament ambele proprietate privată în număr de 2 cazuri, (1,4% din
lot) se referă la apartament proprietate la oraş şi o casă moştenită de la părinţii defuncţi, casă aflată
în mediul rural.
f) Locuinţă de servici în număr de 2 cazuri (1,4%) se referă la deţinerea acesteia de la
serviciul soţului care este cadru militar. Ambele sunt apartamente de 3 camere şi anexe.
Situaţia locativă induce la nivelul subiecşilor noştri accente de îngrijorare şi dependeţă
sau dimpotrivă accente de siguranţă şi stabilitate. Astfel:
- Lăzăruş Cornelia (43 de ani) având un soţ în pensie de boală şi fiind şomer de un an,
declară: „Îmi este foarte greu să mă descurc doar cu acest ajutor de șomaj și cu pensia de boală a
soţului, deoarece stau în apartament cu două camere şi cheltuielile sunt mari, întreţinerea e scumpă,
avem nevoie şi de bani pentru medicamente iar ajutorul din partea statului este foarte mic. Dacă nu
găsesc un loc de muncă până la iarnă va trebui să renunţăm la încălzire şi să ne debranşăm că n-o să
putem plăti atâţia bani. De unde să îi mai luăm şi pe ăştia când nu ne ajung banii pentru hrană,
medicamente apă şi curent? ”
-Dumitru Liliana (43 de ani) declară ”Locuiesc într-un apartament cu patru camere. Am
tot confortul: termopane, centrală, gaz...etc. Noroc că am apucat să terminăm în anul trecut
renovarea apartamentului că dacă mă prindea şomajul cu meşterii în casă rămânea neterminată...
Aşa măcar au şi copiii mei o casă ca lumea că altceva oricum nu le mai prea putem oferi...vor
termina şcoala şi-şi vor face ei mai bine.”
Femeile de etnie romă reclamă faptul că sunt etichetate după adresa de pe actul de
identitate. Iată ce declară Moraru Georgeta Olivia (29 de ani, de etnie roma): „Acum 9 ani m-am
angajat la INCOV şi am lucrat pană în 2005, când mi-am luat concediu de maternitate. Oricum nu
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ne mai plăteau şi a fost pentru mine foarte bine că am putut să primesc maternitatea. După ce am
ieşit din concediu de maternitate în 2007 am lucrat 2 luni ca ospătar. M-am angajat apoi 9 luni la o
tâmplărie unde se lucra pe 3 schimburi şi mi-am facut lichidarea pentru că nu aveam cum să-mi las
acasă fetiţa pentru că nu am pe nimeni nici părinţi, nici soţ. De atunci nu mi-am mai găsit nimic de
lucru cu carte de muncă şi mătur scările la blocuri şi mă mai duc cu ziua pe ici pe colo. Acum
copilul e mărişor şi aş putea să mă angajez undeva dacă aş avea o calificare şi dacă nu aş spune că
sunt din G2. Aici în Cetate nici copiii nu ni-i primeşte la grădiniţă când aud de G2. Parcă suntem
blestemaţi cu casa asta. Doar suntem şi noi oameni. Nu ştiu de ce s-a ajuns aici poate pentru că neau dat la televizor cu problemele noastre cu curentu’. Da ce vină avem noi că locuinţele astea nu au
gaz sau măcar hoarne să ne încălzim şi noi cu bani mai puţini? După ce că suntem toţi săraci mai
avem şi cea mai scumpă încălzire şi nimeni nu ne ajută ba am devenit şi neoameni pentru toţi
ceilalţi. Să nu spui la nimeni că eşti din G2 că se schimbă imediat şi îţi întoarce spatele.”
Dependenţa de locuinţă, indiferent de calitatea acesteia, este raportată aproape de toţi
subiecţii noştri atunci când sunt întrebaţi dacă s-au gândit să părăsească localitatea unde trăiesc în
vederea găsirii unui nou loc de muncă în altă parte. În aceeaşi situaţie sunt chiar şi femeile de etnie
roma din Alba-Iulia, din blocul de garsoniere G2.
Adam Crinela Maria (32 de ani), una din locatarele de etnie romă din G2 declară: „E
multă disperare aici dar avem totuşi un acoperiş deasupra capului...Unde să pleci, cine are nevoie de
tine, nu sunt destui boschetari? Trebuie să ţinem cu dinţii de ăştia patru pereţi că oricum nu avem
nimic altceva. Soţul meu e plecat la muncă în străinătate şi mi-a povestit multe din ce vede pe acolo.
Se poate şi mai rău decât avem noi...deageaba ne plângem că plătim curentu’ peste 400 de lei pe
lună, avem totuşi o casă unde să stăm.”
Locuinţa le fixează în oraşele unde este aceasta situată, chiar şi pe multe dintre tinerele fără
familie proprie. Este şi cazul lui Dana C. de 22 de ani, din Alba-Iulia care locuieşte doar cu mama
ei. Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice secţia Finanţe Bănci. Declaraţia ei sună astfel:
„C.D.: Aş vrea totuşi să-mi găsesc de lucru în domeniul în care am terminat facultatea, într-o
bancă, dar între timp aş vrea să mă angajez ca economist sau contabil. Încerc... Deocamdată, ştiu că
la bancă e mai greu de găsit, că nici nu prea angajează. Am mai încercat şi în timpul facultaţii. Miam zis să caut şi altceva, dar sper să mă angajez totuşi la o bancă.
- Dacă aţi găsi un loc de muncă într-o bancă în altă localitate aţi fi dispusă să părăsiţi AlbaIulia?
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C.D.: Depinde de salariu, dacă aş pleca ar fi un pas important, pentru că ar rămâne şi mama
singură şi nu aş fi de acord. Avem aici o casă cu 5 camere şi suntem numai noi două, amândouă
singure. Aş vrea să rămân aici.”
Un important aspect al studiului nostru l-a constituit degajarea strategiilor de supravieţuire
construite de către subiecţii noştri. În acest sens am cerut să fie nominalizate sursele de venit mai
ales sursele de venit suplimentar de care dispun în acest moment dificil de şomaj. Situaţia
economică a subiecţilor studiului nostru deşi a cunoscut în toate cazurile o scădere datorată pierderii
locului de muncă avut anterior nu este nici pe departe aceeaşi pentru toşi. Diferenţele apar şi în
funcţie de locul de muncă avut anterior şomajului, după stilul caracteristic de consum şi după
sursele de venituri noi pe care le identifică.
Din răspunsurile înregistrate se observă că majoritatea femeilor intrate în şomaj trăiesc din
veniturile soţilor lor, ajutorul de şomaj fiind considerat insuficient pentru un trai decent. Din cele
140 de intervievate 62 declară că folosesc ca sursă principală de supraviețuire salariul soțului lor.
Situația induce la nivelul majorității repondenților de acest tip, un sentiment de disconfort psihic de
intensități diferite:
Vârtei Ana (44 de ani, din Abrud, electrician) afirmă: „Am muncit 20 de ani, cot la cot cu
bărbatu’meu, că la muncă ne-am și cunoscut. Când a început să scârțâie treaba la Combinat pe mine
m-or dat afară și el o rămas. Apoi l-or dat și pe el în șomaj și Combinatul s-a închis. Acum, că s-o
deschis iar Combinatul, pe toți bărbații electricieni i-or angajat și pe mine că-s femeie nu. Mă țâne
el acasă ca pe-o schiloadă că dacă suntem femei nu mai suntem bune. Nici nu mi-or dat probă de
lucru să le arăt ce știu, nici nu mi-or primit cererea mi-or spus scurt că nu angajază femei
electricieni. Nu angajază femei și gata! E combinatul lor ce poți să le zici? Sunt privați și fac ce vor
ei. Pe noi nu ne apără nime, nici o lege.”
Destul de jenantă este situația unor femei nu neapart tinere care au familie și care sunt
obligate să trăiască din veniturile părinților pensionari. Situația lor materială este la limita
supraviețuirii iar starea lor psihică este foarte afectată. Aceste cazuri reprezintă un procent
semnificativ din lotul nostru, 14,3%. Oprinescu Alina din Cluj-Napoca (40 de ani) afirmă:„ Acum 2
ani mama a ieșit la pensie și cum copilul nostru era mic am rugat-o să se mute la noi. Femeia și-a
vândut casa de la Ocna-Mureș și s-a bazat pe noi. Pe atunci munceam și eu și soțul că amândoi
suntem ingineri constructori. Acum suntem amândoi în șomaj și ne ajută mama cu banii din pensia
ei de 900 de lei. Nu cred că se poate imagina atâta umilință. Mă gândesc ce-o fi în sufletul mamei
mele când ne vede în ce hal am ajuns și cui și-a încredințat ea bătrânețea.”
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Așa cum este de așteptat cele mai afectate de lipsuri sunt femeile singure care au în
întreținere copii minori sau cu probleme de sănătate și care trăiesc în mediu urban unde nu dispun
de nici o altă sursă permanentă de venit decât ajutorul de șomaj. În această situație se află 12 dintre
femeile intervievate. Majoritatea acestor femei dovedesc o remarcabilă tenacitate în producerea
unor venituri suplimentare care să la țină pe linia de plutire, chiar dacă situația lor este foarte
dificilă.
Mihu Terezia (57 de ani, din Cugir, 8 clase, divorțată, peste 22 de ani vechime în muncă la
Uzina Mecanică din Cugir și 13 ani lucrător la CAP Răhău) declară:
„ M.T: Păi, cum să mă descurc? Rău, ca în ziua de azi, când toate-s scumpe și statu’ nu teajută cu mai nimic. Am în întreținere, după cum am mai spus, copilul ăsta care primește ajutorul de
persoană cu handicap psihic, 234 lei. Cu banii ăștia și cu ajutorul meu ne descurcăm ca vai de lume.
Am fi muritori de foame dacă nu am mai avea nici un ajutor. Eu mai aduc mâncare de la părinții
mei care stau în Răhău și au grădină și două iugăre de pământ. Merg și le ajut la lucru de primăvara
până toamna că sunt bătrâni și nu mai fac față și îmi cresc acolo ceva animale un porc, niște găini,
2-3 miei...
Fetele mele sunt căsătorite în Italia și ne mai ajută și ele cu ce pot, mai ales iarna la
întreținere la bloc, că noi nu am putea să-o plătim și numa jumate dacă ar fii...deși avem numa două
camere. Oamenii cred că ai prins pe Dumnezeu de picior dacă ai pe cineva în străinătate... nu știu
câte greutăți au și cei care pleacă. Fetele mele nu au tot timpu de lucru, plătesc chirie mere și apoi
omu mai trăbă să aibă și bun simț cănd cere ceva. Ce vină au fetele mele că eu n-am de lucru? Am
ajuns să-mi fie rușine de copiii mei...Le-am învățat să muncească și să nu ia un vârf de ac de la
nime și eu să ajung să cerșesc toată ziua de la ele... Eu nu le spun niciodată că nu am de aia sau de
aia, noroc că ele, dragile lu’mama, știu cum e și ne trimit ce pot și când pot.”
Unele dintre aceste femei găsesc surse proprii de venit suplimentar din activități pentru care
s-au specializat recent. Este și cazul lui Adina Postolache (42 de ani, domiciliată în Cugir, studii
universitare, divorțată) care de la ieșirea în șomaj, în urmă cu 10 luni, a urmat două cursuri de
recalificare, croitorie și coafor, unul oferit gratuit de AJOFM și celălalt plătit din economi anteriore
perioadei de șomaj:
„- Ce surse de venit aveți în prezent, pe lângă ajutorul de șomaj ?
A. P.: Pensia alimentară, alocația copilului și ajutor din partea părinților.
- Ați identificat și alte surse de venit ce v-ar putea veni în ajutor?
A. P.: Îmi caut loc de muncă, dar deoarece copilul este mic și are nevoie de mine în preajmă nu pot
lucra oriunde... În schimb, pentru întregirea venitului, mai prestez și activități de croitorie și coafor
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la prietene și cunoștințe și mă descurc așa. M-am calificat recent așa cum v-am spus. Este ciudat
cum vechile pasiuni mi-au devenit acum colac de salvare. Mi-a fost greu până am înțeles că trebuie
să accept bani pentru aceste munci, îmi era jenă mai ales de prietene, dar ele m-au convins că este
corect așa. Eu merg și le prestez o muncă la domiciliul lor, ele nu se mai deplasează nicăieri și
plătesc mai puțin, eu pot să îmi mai iau și copilul uneori cu mine și totul este în regulă. Ele sunt
mulțumite și eu supraviețuiesc.”
Destul de aproape de acest model se află și unele dintre femeile de etnie romă care își
întregesc alocația de sprijin social cu munci casnice în beneficiul unor persoane din anturajul
propriu sau recomandate prin sistemul unor relații sociale informale. Muncile clasice prestate de
aceste femei sunt munci fără contract la curățenia scărilor de bloc, curățenie ocazională la persoane
particulare, colectare și valorifiacre de fier vechi și materiale reciclabile. Aceste femei, dintre care
doar 3 se afă în perioadă de șomaj, dezvoltă strategii de supraviețuire în complementaritatea
celorlalți membrii din familiile lor care cel mai adesea nu dețin nici ei un loc de muncă stabil.
Mihuț Angela (de etnie romă, 43 de ani, din Alba-Iulia, absolventă de liceu profil mecanic,
părăsită de soț din 2003, cu 3 copii, doi minori în întrținere, 16 ani vechime în muncă.) Fiica sa mai
mare este căsătorită și are un copil de 4 ani. Subiectul nostru afirmă: „Fiica mea mai mare lucrează
sezonieri cu bărbatul ei, în străinătate. Când vin acasă locuiesc aici la mine în garsoniera mea. Eu le
cresc copilul și ei plătesc toate cheltuierile căminului, nu se pune problema să lucrez cu ziua
deoarece cu 2 copii de 4 și 6 ani nu ai cum să mai mergi undeva la lucru. Am mai cusut câte ceva
că am mașină, dar nu sunt specializată în croitorie, eu am fost obișnuită cu muncă grea, pe mașini,
cot la cot cu barbații”.
Boicescu Virginia (50 de ani, etnie roma, din Alba-Iulia, disponibilizată în 1994, ajutor
social) spune: „Lucrez cu ziua pe la doamne care nu pot să spun că nu mă platesc bine dar mă
cheamă după cheful lor mai multe în aceeași zi și se supără dacă nu pot să merg și le amân. În alte
zile nu am nimic de lucru și abia mă descurc cu bani împrumutați de la o zi la alta.”
Un profil situațional tensionat este prezent la tinerele cu studii medii sau superiore
domiciliate în mediul rural în apropierea unor orașe în care activitatea economică se află întro
severă contracție. Acestea nu se regăsesc profesional în postura de lucrători agricoli, nu posedă
teren propriu, au muncit mai mulți ani în intreprinderi din orașele învecinate, făceau naveta și cel
mai adesea își susțineau familia prin venitul lor care constituia pentru aceasta singura sursă de bani
lichizi. În această categorie se situează și Raț Ioana din satul Războieni limitrof cu Ocna-Mureș.
R. I. are 32 de ani, este necăsătorită și locuiește în casa părinților ei separați în fapt datorită
alcolismului tatălui pensionar care consideră că trebuie să dispună singur de pensia sa și refuză să
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presteze vre-o muncă gospodărească. R. I. se gospodărește împreună cu mama ei și în schimbul
locuinței face și menajul tatălui său. Iată declarația sa: „ mama mea nu lucrează decât în gospodăria
noastră și pe puținul teren agricol pe care îl avem, aproape un hectar. Am terminat liceul in 1997 și
am mai făcut 2 ani de postliceală în contabilitate. Am depus mai multe CV-uri însă nu am ajuns să
profesez în acest domeniu. Am fost angajata prima data în 1999 ca vânzător în Războieni, unde am
lucrat mai putin de 1 an fără carte de muncă. Pe urmă am lucrat în Aiud la o firma italiană de
textile, ca ambalator, aproximativ un an și 8 luni cu carte de muncă, însă în 2001 am fost
disponibilizată de la acea firmă și am primit somaj 12 luni, până în 2002. În perioada în care am fost
în șomaj, am făcut un curs de calculatoare, de 3 luni. Dupa vreo 3 ani, în 2005 am mai lucrat câteva
luni la un magazin însă fără carte de muncă. Abia în 2010 m-am angajat la o firmă germană
ECKERLLEN AUTOMOBILE, care făcea piese din plastic pentru mașini. Am lucrat aici mai bine
de un an cu carte de muncă însă am luat șomaj doar 6 luni. Acum acest ajutor se termină, chiar luna
aceasta, și nu știu ce pot să mai fac. Mai fac croitorie la domiciliu dar la țară oamenii nu au bani să
dea pe haine.”
O situație dramatică prezintă și femeile care au fost disponibilizate fără a beneficia de
ajutorul legal de șomaj. Alexandra Fălămaș (23 de ani, etnie română, din Sebeș, 11 clase,
necăsătorită, singur întreținător a unui copil de 3 ani) lucrează ca muncitor necalificat în construcții
deoarece afirmă ea: „Am lucrat 2 ani la un bar unde aveam salariul minim pe economie. Făceam de
toate serveam, spălam, eram barman până m-am îmbolnăvit și a trebuit să mă operez. Atunci am
constatat că patronul nu mi-a înregistrat nimic în cartea de muncă pe care o ținea la el. M-au operat
la urgență de milă și m-au externat după 3 zile. Când m-am făcut bine am hotărât să îmi găsesc o
muncă bine plătită să îmi pot crește copilul, așa că m-am angajat în construcții. Muncesc greu, 10
ore pe zi, dar îmi iau banii în fiecare sâmbătă și îmi ajung să trăiesc. Iarna, cam două luni, nu am
muncă dar îmi ajung banii strânși vara. Nu-o să mai rezist mult așa dar copila mea crește și când va
merge la școală voi găsi altceva de lucru, să îmi termin și eu școala și să intru în rândul oamenilor
cu carte de muncă și cu asigurările plătite normal să nu mai tremur la gândul că mă pot îmbolnăvii.”
Prin situații asemănătoare au trecut numeroase femei aflate acum în situație de șomaj. Din
cele 29 de femei de etnie roma 18 au lucrat perioade mai lungi sau mai scurte fără carte de muncă și
aceeași situație o întâlnim și la majoritatea celorlalte 111 femei intervievate, 83 dintre ele au avut
perioade când au muncit fără forme legale de încadrare.
Se pare că practica angajării fără contract de muncă este destul de răspândită și privează o
mare parte din forța de muncă feminină de dreptul la ajutor de șomaj. S-a citat în câteva rânduri în
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interviurile noastre practica presării angajatelor să își dea demisia, de regulă prin neplata la zi a
salariilor, în timp ce firma publica locuri de muncă libere la angajare.
Ilustrăm cu declarăția lui Cioară Liliana Maria (32 de ani, de etnie roma, din Alba-Iulia) :
„M-am angajat în 2007 la o firmă de croitorie cu un patron italian și am lucrat acolo pâna în 2010.
Mă plătea foarte rău, am avut luni întregi în care lucram și cîte 10 ore și primeam 200 lei noi.
Lucram pe mașină la croitorie și m-au dat afară fără șomaj. Pe poarta fabricii scria că angaja
personal iar pe noi, care lucram de 2-3 ani acolo nu ne plăteau și dacă ne ceream salariu întreg ne
spunea să ne facem lichidarea. Din 2010 am plecat de la ei și am încercat să îmi găsesc un alt loc de
muncă tot în croitorii dar până acuma nu am găsit nimic.”
La întrebarea noastră de ce nu au acționat în judecată angajatorul răspunsul a fost aproape
invariabil de tipul „nu am avut bani să umblu prin tribunale” (Greuruș Letiția, 37ani, din Petrești, de
etnie roma) .
Am întâlnit la unele din intervievate înclinația de a dezvolta o afacere proprie. Opțiunile
antreprenoriale deși nu au condus întotdeauna la succes nu merită să fie ignorate chiar dacă se
manifestă la un număr relativ redus de subiecți (7 cazuri). Prezentăm două dintre aceste cazuri
tocmai pentu că se situează la poluri opuse.
„Mă numesc Cosma Emilia Maria, am 30 de ani sunt căsătorită și nu am copii . Sunt
studentă în ultimul an la Administrație Publică, Universitatea ,,Vasile Goldis” din Arad, la ID.
Locuiesc în Alba-Iulia împreună cu soțul, într-o garsonieră care din fericire este proprietate
personală.
În anul 2000 am deschis o mica afacere, un magazin alimentar cu produse ambalate, pe care
l-am închis în 2007. Nu am avut carte de munca, dar am platiti taxele către stat pentru vechime și
sănătate.
Magazinul era în localitatea Sălciua, judetul Alba, acolo unde locuiesc și părinții mei. Am
renunțat deoarece atât eu cât și soțul meu ne-am dorit să ne mutăm la oraș. Ne-am mutat, mi-am
căutat de lucru ca lucrator comercial, deoarece aveam și cursul de calificare în domeniu și am găsit
în doemniul telefoniei de unde am și intart în șomaj în această lună.”
Celălalt caz la care ne-am oprit este Bora Valentina Maria, 30 ani, casatorită, fără copii,
domiciliată în Vințu de Jos, jud. Alba.
„ Am absolvit Finanțe Banci, din cadrul Universitatii ,,Spiru Haret”. Nu am găsit un loc de
muncă la terminarea facultății, am sperat dar nu. În timpul facultății am lucrat ca barman, apoi
manager și contabil, deci am 7 ani pe cartea de muncă. Acum un an și jumătate am ieșit în șomaj și
am căutat ceva în domeniul meu. Da, am căutat, dar nu am găsit, nici în timpul somajului și nici
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după, nici un loc de muncă acceptabil. Am fost și la bursa locurilor de muncă, au fost mii de oameni
pentru câteva locuri de muncă, și nu am avut noroc. Șomajul mi s-a terminat de câteva luni de zile
când am gândit o afacere de familie și am stabilit o idee definitivă în domeniul apiculturii.
-Am început de la ideea accesării Fondurilor Europene în apicultură, am cumpărat stupii și
în luna asta (iunie,2011) încercăm să aplicăm să vedem ce putem reuși.
-Ce a reclamat aceasta afacere din partea dumneavoastra?
-O investiție foarte mare, am vândut un imobil și cu o parte din bani am început afacerea. De
la 40.000 lei, așa am plecat noi, dar se poate și cu mai puțin, cam 8000 de lei minim plus
investițiile de pe parcurs care sunt mai mici. La aceste valori ale albinelor poți spera să accesezi
fondurile europene pentru apicultură.
- Vă pricepeați înainte la albinărit?
-Nu, dar am învățat, avem un vecin care lucrează cu ele și el ne inițiează.
-Ați beneficiat și de ceva cursuri de calificare?
-Da, din luna martie sunt înscrisă la un curs la Asociația Apicultorilor și în luna iulie o să-l
termin. Soțul este artist ceramic, dar momentan lucrează ca agent comercial. Să sperăm că pe
parcurs va merge afacerea și mai bine și va renunța și el la serviciul lui.
-Apicultura a devenit o pasiune?
-Da, ne-am documentat și abia asteptăm amândoi să mai cumpărăm albine. Suntem încântați
și abia așteptăm să mergem la ele. Un lucru e sigur datorită lor eu nu voi mai bate niciodată la ușa
nimănui pentru un loc de muncă.”
Proiectele de afaceri dezvoltate sunt toate în mediul rural cu o singură excepție care se referă
la un subiect din orașul Abrud. Domeniile predilecte sunt comerțul (4 cazuri) și ramuri specializate
ale agriculturii (3 cazuri).
Stilul de căutare a unui loc de muncă diferențiază tranșant subiecții studiului nostru relevănd
diferețe culturale numeroase. Cantitatea de informație de care dispun indică și grade de
vulnerabilitate diferite pe piața forței de muncă. Deasemenea intervievatele se diferențiază tranșant
după intensitatea și ritmicitatea căutării ca și după încrederea ce o au în șansele lor de a fi angajate.
Cele mai puțin pregătite în accesarea informației despre locuri de muncă ca și despre
drepturile ce le au în raporturile de muncă sunt femeile de etnie roma în rândul cărora predomină ca
manieră de căutare ideea deplasării la sediile firmelor spre a se informa dacă au nevoie de personal,
sau din afișele din vitrinele magazinelo. Un număr foarte mic dintre acestea depun cereri de luare în
evidență la AJOFM.
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Aceste femei, cu doar două excepții din cele 29 intervievate, nu accesează internetul și
declară ca unică sursă de informare televizorul sau, în alte 3 cazuri, pe lângă TV mai citează și presa
scrisă, în speță Ziarul „Unirea”din Alba-Iulia. Deși sunt comunicative rămân reticiente la sugestiile
venite de la persoane din afara comunității lor etnice și practică față de forurile publice și furnizorii
de servicii sociale o atitudine de neîncredere evidentă.
Femeile de etnie roma practică o atitudine pesimistă în raport cu posibilitățile lor de
valorificare pe piața muncii pe care și-o întăresc reciproc prin mesaje negative gen „nimeni nu are
nevoie de noi”, „noi nu suntem bune decăt la spălat scările și nici acolo”.
La întrebarea dacă au un CV scris, cu singure trei excepții, au răspuns că nu au și nu știu săși facă așa ceva. Totuși și această parte a lotului nostru se diferențiază intern după intensitatea
căutării unui loc de muncă. Femeile rome între 29 și 45 de ani au o atitudine mai activă în
comparație cu cele sub sau peste această vârstă. Voința lor de independență și determinarea de a
produce venituri proprii stabile este sensibil mai mare față de femeile rome mai tinere care sunt
prioritar preocupate de copiii lor și sunt foarte dependente de soții și părinții lor.
De regulă tinerele femei rome sunt puțin interesate de o cariera proprie dacă au un soț care
are un servici stabil, chiar dacă venitul acestuia este relativ mic în raport cu nevoile familiei. Pare o
regulă pentru aceste femei să renunțe cu ușurință la un loc de muncă atunci când au copii mici sau
numeroși. Exemplificăm cu Martor Estera Loredana care a fost angajată 2 ani „la intrepriderea de
porțelanuri” și a ieșit în concediu de maternitate în 2010, afirma: “Nu știu dacă la terminarea acestui
concediu voi mai putea reveni la vechiul loc de muncă, voi avea un copil mic pe care nu are cine săl îngrijească iar pe noi ne primesc cu greu la gradinițele din Ceate pentru că suntem din G2. Soțul
este angajat la Salprest și are un salar care împreună cu indemnizația de maternitate ne asigură
necesarul pentru o viață decentă.” Din cele 29 de cazuri de femei de etnie roma 14 nu au nu venit
propriu și 12 nu au fost niciodată angajate.
Căutarea unui loc de muncă este legată de aspirațiile de viitor ale femeilor intervievate. Se
distinge în acest sens mai multe tipuri:
- O primă categorie sunt femeile care nu mai aspiră la găsire unui loc stabil de muncă.
Acestea sunt de regulă femeile de peste 50 de ani care cred că nu mai au șanse pe piața muncii sau,
atunci când au deja o vechime în muncă de peste 25 de ani, așteaptă să împlinească vârsta de
pensionare, ele reprezintă 16% din lotul nostru. Exemplificăm cu Stancu Maria, de 52 de ani, din
Alba-Iulia „am fost, 27 de ani ca femeie de serviciu la o școala primară, dar și acolo eram slab
plătită. Nu mai caut loc de muncă deoarece la varsta mea nu mă mai poate angaja nimeni și nici nu
mă simt bine cu sănătatea.”
19 |

- O altă categorie o constituie femeile ce nu au nici o calificare și dețin de regulă un nivel de
școlarizare redus. În rândul acestora întâlnim adesea o imagine deformată asupra competențelor
propri ca și asupra cerințelor locurilor de muncă vizate în căutarea lor. În acest sens, dintre multe
exemple similare, cităm cazul lui Adam Simona (25 ani, din Alba Iulia, căsătorită, etnie roma, fără
școală, analfabetă) care declară „Aș vrea să fac școală acum dar nu știu dacă se mai poate, m-aș
duce măcar pentru cateva clase ca să știu să scriu și să citesc ca lumea și să fac un curs de calificare
în orice muncă că nu înțeleg cum o să traiesc în viitor. Sigur ca mi-ar place să învăț o muncă mai
frumoasă să cos la mașină sau alt ceva în genul ăsta, coafeză, frizeriță, cam așa ceva.”
-O categorie, ce ocupă ponderea cea mai mare în cadrul lotului studiat, 43%, este formată
din femeile care au o vechime în muncă de până la 15 ani și care au cel puțin o calificare la locul de
muncă deținut. Ele sunt de regulă dispuse să se califice în meserii asemănătoare celor în care au
avut deja un loc de muncă și se orientează în găsirea unui loc de muncă în același domeniu cu locul
de muncă deținut anterior.
Aceste femei își pun problema ce știu să facă în prezent și ce ar putea învăța în viitor. De
regulă cred în competențele pe care le dețin și un însemnat număr din rândul lor (34) au făcut deja
un curs de recalificare sau sunt în situația că își doresc un astfel de curs (16). Aceasta este și situația
lui Geantă Mirela, din Alba-Iulia,de 32 de ani,de etnie roma, cu 4 ani vechime pe cartea de muncă
în calitate de confecționer calificată la locul de muncă. Ea declară: „ Îmi doresc foarte mult să fac
un curs de calificare în confecții-țesături sau marochinărie sau în bruterie sau patiserie. Ar fi trebuit
să caut până acum un astfel de curs dar toate sunt pe bani și eu nu am de unde să iau acești bani căci
veniturile noastre sunt foarte mici.”
În același sens se exprimă și Sularea Cornelia din Alba Iulia (de 43 de ani,10 clase la Liceul
Industrial nr. 4 din Alba Iulia) calificată cusător în industria textilă specialitate cu care a ieșit în
șomaj: “Am mai lucrat acum câțiva ani la cantina fotbaliștilor, la stadionul Unirea, ca ajutor de
bucătar. Dacă aș avea posibilitatea doresc să mă recalific printr-un curs ca bucătar. Dacă ești un
bucătar bun găsești mereu un loc de muncă și se câștigă bine. E drept că munca nu este ușoară, dar
mie nu mi-o fost niciodată frică de muncă.”
Nu toate femeile care au urmat cursuri de recalificare cred în utilitatea lor. Chiș Ana (37 de
ani, Liceul Economic Alba-Iulia, a lucrat ca vânzătoare). “Am făcut în urmă cu câțiva ani un curs de
calificare pentru ospătari, dar nu am reușit să îmi găsesc un loc de muncă în acest domeniu și atunci
am preferat să mă îndrept spre un alt loc de muncă, spre un loc de muncă pe care l-am mai avut.
Acum că sunt iară în șomaj îmi caut în principal un loc de vânzătoare că este mai probabil să mă
angajeze unde am deja o experiență. Sigur că dacă îmi găsesc altceva nu refuz, dar nu prea cred.”
20 |

-O altă categorie importantă în rândul celor intervievate o constituie femeile cu o calificare
superioară, cu studii de nivel licență sau masterat, uneori chiar în două specialități diferite, sau chiar
două licențe și mastere diferite. Această categorie se divide în mai multe subcategorii ca mod de
căutare a unui loc de muncă și tipuri de aspirații practicate. În această categorie am încadrat și
femeile cu școli postliceale și institute pedagogice sau facultate de subingineri. Toate aceste femei
cunosc bine legislația muncii și stăpânesc toate tehnicile de căutare a unui loc de muncă. Ele nu
exclud în principiu posibilitatea căutarii unui loc de muncă în afara granițelor țării, fie și pe o
perioadă limitată de câțiva ani. Pentru simplificarea analizei noastre ne oprin la 3 tipologi:
a- Femeile cu o calificare superioară, cu studii de nivel licență sau master care nu
acceptă să muncească decât în specializarea avută sau în domenii apropiate. Acestea sunt de regulă
tinere necăsătorite sau recent căsătorite și fără copii. Lipsa lor de dependență față de elemente
sedimentate social le conferă mobilitate pe piața forței de muncă. De la data luării interviului, în
urmă cu circa o lună și până în prezent, două dintre aceste tinere și-au gasit un loc de muncă în
specialitate (științe economice) părăsind Alba-Iulia cu destinația Cluj-Napoca și respectiv Sibiu.
b- Femeile cu o calificare superioară, cu studii de nivel licență sau master care acceptă să
muncească în domenii asemănătoare calificării deținute. Justificarea acestei poziții se face în baza
ideii că „o experiență nouă, în plus, nu strică niciodată”. De regulă această categorie are un sprijin
solid în familia proprie dar își consideră prestigiul social legat de statusul profesional și suportă
greu ideea că se găseac în situația de șomer. Ele sunt cele mai traumatizate de această situație de
dezangajare, pe care o trăiesc ca pe un refuz din partea societăți. Ca vârstă ele au toate peste 32 de
ani.
În situația în care sunt divorțate comportamentul lor rămâne identic, nu acceptă munci sub
nivelul pregătirii lor profesionale, ceea ce se schimbă este doar intensitatea căutării unui servicu,
fiind mai insistente în căutarea lor.
În rândul acestei subcategorii se manifestă mai pregnant spiritul antreprenorial unele
întreprinzând direct o afacere proprie altele enunțând doar intenția de a încerca în viitor.
Deasemenea unele dintre aceste femei afirmă intenția de a lucra în străinătate în munci calificate
pentru care ele afirmă că au competențe adecvate. Afirmă deasemenea că au capacitatea de a se
adapta la cerințe și medii sociale noi.
c- Femeile cu o calificare superioară, cu studii de nivel licență care au deja o vârstă de peste
50 de ani și care nu mai acceptă să facă nici o calificare nouă chiar dacă mai caută încă un loc de
muncă și chiar cu o intensitate accentuată. Ele acceptă să muncească în domenii asemănătoare
calificării lor chiar și în zone navetabile dar nu concep să își părăsească domiciliul și familia.
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Speranțele lor de viitor sunt legate de soț și copii și se bazează pe o anumită stabilitate economică
realizată prin acumularea de valori în timpul anterior intrării în șomaj.

Concluziile care se impun în urma parcurgerii interviurilor noastre ar fi următoarele :
A. Forţa de muncă feminină este cu atât mai vulnerabilă pe piaţa muncii cu cât este
mai puţin mobilă datorită dependenţelor sociale contractate față de partenerul de viață, copii,
părinți sau alte angajamente sociale. Această ipoteză trebuie acceptată în sensul că dependența cea
mai drastic resimțită este cea legată de posesia unei lociunțe fiind urmată de dependența față de
familie în mod special de familia cu copii aflați în întreținerea subiecților intervievați. Mobilitatea
maximă pe piața muncii o dețin femeile tinere cu studii superioare.

B. Cu cât o zonă este mai defavorizată în cadrul diviziunii muncii sociale cu atât
funcţionează mai sever vulnerabilitatea de gen şi etnie sporind dificultățile de incluziune a
subiecților vulnerabili pe piața muncii. Această ipoteză se confirmă în toate cazurile investigate
orașele Abrud, Cugir și Ocna Mureș furnizând cele mai flagrante discriminări de gen. În privința
discriminărilor etnice ele se pezintă mai curând ca o diferență de competențe deținute de subiecți în
accesarea unor locuri de și o slabă pregătire profesională care este real completată de etichetarea
socială.

C. Femeile din mediul rural ca şi cele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de
muncă renunţă mai frecvent la această căutare şi îmbrăţişează mai uşor tehnici de subzistenţă
derulate în ambianța domestică, în comparație cu femeile din mediu urban de etnie română.
Această ipoteză trebuie acceptată reformulată în sensul că doar femeile de etnie roma tinere sau cu
mulți copii aflați în întreținere o confirmă prin modul deformat în care interpretează atașamentul lor
față de familie și prin opțiunea de a trăi din expediente pe perioada creșterii acestora reducându-și la
maxim nevoile satisfăcute pentru ele și pentru acești copii uneori privândui chiar de dreptul de a
urma școala generală obilgatorie și reproducând social slaba lor pregătire pentru intrarea pe piața
muncii. Femeile din mediul rural cu pregătire profesională superioară nu confirmă enunțul din
această ipoteză.

D. Cu cât o persoană deţine un grad de şcolaritate mai ridicat cu atât disponibilitatea
sa de reconversie profesională este mai mare iar tehnicile dezvoltate în găsirea unui loc de muncă
sunt mai numeroase. Această ipoteză sub aspectul disponibilității de reconversie profesională nu se
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confirmă decât pentru femeile tinere și cu nivel de școlaritate mediu și se confirmă integral sub
aspectul stăpânirii tehnicilor de căutare a locului de muncă.
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RECOMANDĂRI DE MĂSURI ȘI POLITICI PENTRU ACTORII
RELEVANȚI

- O primă măsură ce ni se pare evidentă pentru îmbunătățirea situației femeilor ce trec prin
experiența șomajului sau sunt în căutarea unui loc de muncă ar fi să beneficieze de o consiliere de
carieră mult mai activă și făcută în mod profesionist. Testarea aptitudinilor de care dispun,
prezentarea realistă a șanselor ce le dețin pe piața muncii, orientarea spre activități adecvate
posibilităților lor se impun ca foarte stringente.
- Numărul celor care au raportat că sunt informate despre sprijinul pe care furnizorii de
servicii publice îl dau celor aflați în șomaj sau beneficiază de ajutor social este îngrijorător de mic,
doar 22 de cazuri din cele 140, adică 16,8%. Singura formă cunoscută și de către aceste intervievate
a fost aceea a cursurilor de calificare gratuite. Se impune credem ca această stare de lucruri să fie
modificată prin găsirea unor forme de informare mult mai percutante asupra activității desfășurate
de furnizorii de servicii publice în beneficiul publicului lor țintă, în mod special față de această
categorie vulnerabilă pe piața muncii care sunt femeile și femeile de etnie romă în mod special.
- Nici una dintre femeile de etnie romă intervievate nu cunoaște o altă formă de colaborare
cu furnizorii de servicii publice în afară de depunerea unor cereri de ajutor social sau cereri de
locuri de muncă la AJOFM. Toate 29 declară că nu li s-a oferit nici o posibilitate de a urma cursuri
gratuite de calificare iar la cele plătite nu pot accede datorită sărăciei cronice în care se află.
- Se distinge imperativă nevoia de a se oferi o gamă mult mai diversificată de cursuri de
calificare din care credem că nu ar trebui să absenteze nici meșteșugurile tradiționale (ca olăritul,
arta recondiționării mobilierului, prelucralea laptelui și a conservelor, împletirea din materiale
tradiționale, prelucrarea lemnului și altele de acest gen), inițiere în afaceri, cursuri intensive de
limbi străine de nivel conversațional, etc
- Așa cum am arătat, o mare parte dintre subiecții studiului nostru au nivele de școlaritate
reduse 37,1% nedepășind 10 clase iar 6,4% au trecut prin situația de abandon școlar situându-se sub
7 clase absolvite. Cea mai mare parte dintre aceste femei declară că doresc să își reia studiile și se
declară conștiente că lipsa școlii este o cauză a nereușitei lor pe piața muncii. În aceste condiții
școala de tipul „A doua șansă” este o necesitate pentru revalorificarea forței lor de muncă.
- O mare parte dintre femeile aflate în șomaj, în totalitate cele de etnie romă, nu dispun de
abilități de căutare și de autoprezentare specifice pe piața forței de muncă. Nu știu căuta informația
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despre locurile de muncă existente, nu citesc presa, nu știu folosi internetul nu știu să își alcătuiască
un CV. Formarea în acest sens este un alt posibil sprijin pentru aceste femei pentru incadrarea lor
în muncă.
- Stimularea spiritului antreprenorial în rândul femeilor aflete în șomaj trebuie să constitie o
preocupare pentru cei care le acordă asistență acestora.
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POLICY BRIEF
- Pe lângă măsurile stimulative adresate angajatorilor care angajază șomeri se cuvine
gândirea unor forme noi prin care piața muncii să fie permeabilizată pentru femeile aflate în șomaj.
- Se impune gândirea unor parcursuri personalizate în vederea angajării, care să combine
servicii de orientare profesională, oportunităţi de îmbunătăţire a competenţelor, stagii de ucenicie de
calitate şi stagii profesionale anterioare angajării care absentând se constituie ca o piedică în calea
intrării categoriilor dezavantajate pe piaţa forţei de muncă și în special tinerele și femeile de origine
roma.
- Se impune construirea unui sistem de muncă la domiciliu pentru femeile care au copii în
întreținere sau persoane cu nevoi speciale care s-a evidențiat în studiul nostru că de regulă sunt
îngrijite de femei.
- Legislația muncii trebuie să fie astfel concepută încât să conțină sancțiuni descurajante
pentru angajatorii ce practică politici discriminatorii de gen și vârstă.
- Se observă absența cronică a unor servicii cu orare de lucru flexibile și cu durate de lucru
gen part time care ar avantaja tinerele femei care studiază sau au copii în întreținere ca părinți unici.
-Este necesar un mai sever control din partea organelor abilitate asupra tipului de raporturi
de muncă dezvoltate de unii angajatori pentru depistarea și descurajarea muncii fără contract de
muncă în conformitate cu legile în vigoare
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ANEXE TEHNICE ȘI ANALITICE
Anexa 1
VÂRSTA
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

16-20

4

2,9

2,9

2,9

21-30

32

22,9

22,9

25,7

31-40

38

27,1

27,1

52,9

41-50

41

29,3

29,3

82,1

51-55

20

14,3

14,3

96,4

56-60

5

3,6

3,6

100,0

Total

140

100,0

100,0

Anexa 2
NAȚIONALITATEA
Cumulative
Frequency
Valid

română
roma
maghiară
Total

Percent

Valid Percent

Percent

107

76,1

76,1

76,1

29

20,7

20,7

96,8

4

3,2

3,2

100,0

140

100,0

100,0

Anexa 3
Venitul familiei
Cumulative
Frequency
Copii angajați
Soț angajat
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Percent

Valid Percent

Percent

2

1,4

1,4

1,4

62

44,3

44,3

45,7

Părinți angajați

30

21,4

21,4

67,1

Părinți pensionari

20

14,3

14,3

81,4

Fără nici un venit

17

12,1

12,1

93,6

Soț în somaj sau pensie

6

4,3

4,3

97,9

Soț în străinătate

3

2,1

2,1

100,0

140

100,0

100,0

Total

Anexa 4
Tipul locuintei
Frequency
Valid

Apartament proprietate
Apartament chirie
Casă proprietate
Locuință de serviciu
Locuință socială
Casă și apartament proprietate
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

66

47,1

47,1

47,1

7

5,0

5,0

52,1

50

35,7

35,7

87,9

2

1,4

1,4

89,3

13

9,3

9,3

98,6

2

1,4

1,4

100,0

140

100,0

100,0

Anexa 5
Calificari obtinute
Cumulative
Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Valid
nici o calificare

57

40,7

41,9

41,9

o calificare

40

28,6

29,4

71,3

2 calificari

29

20,7

21,3

92,6

3 calificari

7

5,0

5,1

97,8

peste 3 calificari

3

2,1

2,2

100,0

136

97,1

100,0

4

2,9

140

100,0

Total
Missing

System
Total
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Anexa 6
Situatia sociala
Cumulative
Frequency
Valid

casatorit
concubinaj
divortat
vaduv
necasatorit
Total

Percent

Valid Percent

Percent

95

67,9

67,9

67,9

8

5,7

5,7

73,6

12

8,6

8,6

82,1

3

2,1

2,1

84,3

22

15,7

15,7

100,0

140

100,0

100,0

Anexa 7
Studii
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

fara scoala

2

1,4

1,4

1,4

1-4 clase

2

1,4

1,4

2,9

5-7 clase

5

3,6

3,6

6,4

8 clase

19

13,6

13,6

20,0

10 clase

24

17,1

17,1

37,1

scoala profesionala

15

10,7

10,7

47,9

liceu

41

29,3

29,3

77,1

post liceala

5

3,6

3,6

80,7

universitara

22

15,7

15,7

96,4

5

3,6

3,6

100,0

140

100,0

100,0

masterat
Total
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Anexa8
GHIDUL DE INTERVIU
a) Date de identificare și situația socială
- Numele şi prenumele (sau măcar inițialele dacă dorește să rămână anonimă)
- Vârsta
- Localitatea de domiciliu
- Locuinţa:
-componență (nr. camere, alte dependințe)
-tipul de încălzire,
-tip proprietate/chirie/locuință de serviciu/locuință socială/fără locuință
-locuință proprie sau comună cu părinţii, alte rude sau alte situaţii
- Situaţia familială: -căsătorit/necăsătorit
-copii în întreţinere
-soţ angajat/neangajat/şomer/ altă situaţie
-veniturile familiei
b) Şcolarizare şi calificare
- Şcoli absolvite
- Cursuri de calificare cu diplome obţinute
- Tipuri de competenţe şi abilităţi chiar şi cele neatestate prin diplome
c) Parcursul carierei profesionale
-Primul loc de muncă
-Locurile de muncă avute cu durata lor
-Felul angajării cu sau fără contract şi carnet de muncă
-Modul de părăsire a ultimului loc de muncă deţinut
d) Tehnici de căutare a unui loc de muncă
- Cum vă interesaţi de un viitor loc de muncă ?
- De unde vă culegeți de regulă informația despre un nou loc de muncă ?
- Cine vă sprijină în găsirea unui nou loc de muncă ? În ce formă ?
e) Strategii şi tehnici de supravieţuire.
-Cum reuşiţi să vă descurcaţi cu veniturile actuale?
-Ce faceţi ca să vă adăugaţi ceva la aceste venituri ?
-La ce ați renunțat din consumul dumneavoastră în absența locului de muncă?
-Ce surse noi de venit ați descoperit?
f) Abilităţi şi competenţe.
-Dacă ar trebui să convingeţi un angajator să vă angajeze ce argumente aţi folosi, ce calităţi
personale i-aţi spune că aveţi ?
g) Aşteptări referitoare la viitorul propriu
-Ce tip de loc de muncă vizați în viitor ?
-Intenționați să vă reprofesionalzați ?
-Ce așteptați de la sistemul de asistența socială, de la societate în general ?
-Ce aveți ca aspiraţii proprii, proiecte şi planuri de viitor pe care credeţi că le puteţi realiza?
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ANEXE DE PROCEDURĂ
1.LISTA NOMINALĂ A PERSOANELOR INTERVIEVATE
( în ordinea efectuării interviurilor)
1. Dana C.
2. Adriana C.
3. Gane M.
4. Constantin D.
5. Tatiana B.
6. Batali E.
7. Bontea A.
8. Roșnai A.
9. Toma M.
10. Borza M.
11. B: Luminița
12. Crișan C.
13. David I.
14. Lăcrămioara R.
15. Stoica N.
16. Trifan V.
17. Novăcean V.
18. Jiman M.
19. Moldovan F.
20. Stoica A.
21. Eșiu M.
22. Isarie S.
23. Suciu N.
24. Silvia M.R
25. Mihăilă D.
26. Anghel A.
27. Cornelia P.
28. Geanina C.
29. Gligor S.
30. Maria V.

31. Faur C.
32. Irimuș M.
33. Ordean A.
34. Sicoe I.A.
35. Morar L.
36. Adam S.
37. Geantă M.
38. Mihuț A.
39. Cristof F.
40. Bobicescu V.
41. Marton E.L.
42. Morariu G.O.
43. Cioara L.M.
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44. Țiplea A.D.
45. Adam C.
46. Sofia E.
47. Raduleț R.A.
48. Stoica A.M.
49. Sancu M.
50. Lăzăruț C.
51. Niculai M.
52. Lukacs V.
53. Bumbu D.
54. Raț I.
55. Șimandi M.
56. Lucica A.
57. Fabik A.
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73. Sârbu D.
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76. Trandafir M.
77. Mocanu I.
78. Roșca M.
79. Stan V.
80. Roșculeț G.
81. Dornean A.
82. Godici S.
83. Sularea C.
84. Crișan M.
85. Horhat C.
86. Groza M.M.
87. Chirilă E.M.
88. Mihu T
89. Ursu E
90. Sicoe A.M.
91. Bradu C.
92. Postolache A.
93. Oprinescu A.
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94. Sânea P.
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96. Mare C.
97. Stanca S.
98. Goțea A.
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100.Postescu A.
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104.Buta M.
105.Soporan I.
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118. Pal Rodica M.
119. Vulcan V.
120. Pascu A.
121. Gligor M.
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139. Herlea A.
140. Potinteu I.
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INTERVIUL 1
-Vă rog să vă faceți o scurtă prezentare
G.M.: Mă numesc Magdalena G., cred că este suficient atât nu contează numele meu. Am 46 de
ani. Locuiesc în Alba-Iulia împreună cu familia mea.
- Ce ne puteți spune despre aceasta, din câți mambrii este compusă...?
G.M.: Soțul, eu și doua fete. Una dintre fete este la facultate în Timișoara, iar cealaltă elevă la
Școala generala nr.2 în clasa a VIII-a.
-Soțul este angajat?
G.M.: Da. El este director comercial la Compania A. Altfel nu ne-am descurca acum...
- Aveti o casă mare. Cum vă descurcați să o încălziți iarna, să o întrețineți...?
G.M.: Da avem o casă cu 6 camere, 3 băi și cu toate celelalte bucătărie, două garaje etc. Ne întreține
soțul. Prima dată plătim datoriile de întreținere și pe urmă cu ce mai rămâne facem altceva mai
reparăm o instalație, un burlan etc. ca la casă...
-Și întreținerea în facultate a copilului?
G.M.: Fata învață foarte bine, are bursă, dar gazda este scumpă și mai are și ea nevoie de cărți, de
haine și de un ban de buzunar.
-Care este formația dumneavoastră profesională care este ultima școală absolvită.
G.M.: Am absolvit liceul teoretic. Pe urmă m-am angajat, în 1984, la „Petrom” până am ramas în
șomaj pentru că s-a desființat sucursala noastră de la Alba-Iulia. Ca angajată la Petrom am absolvit
și o facultate de știinte economice și am fost angajată economist. Am muncit pe acest post 22 de
ani. Ca să nu îmi pierd locul de muncă am acceptat ultimi 2 ani să muncesc la București în Centrala
P. Era însă foarte dificil pentru familie. Mi-au dat la București tot ce am dorit, locuință de serviciu,
salar mare și de toate ca să rămân dar nu se putea să mai continui așa, soțul și copii aici la Alba și eu
la București mamă și soție de duminica... Mi-am căutat de lucru la Alba, dar nu am găsit. Pe unde
am fost, și am fost în multe locuri, peste tot vârsta m-a împiedicat. Nu corespundeam ca vârstă, nu
conta experiența, nu conta calificarea, nu contau competențele dovedite ...
- Și totuși ați încetat contractul de muncă?
G.M.: Da, am ieșit în șomaj convinsă că n-am să-l duc la capăt, că îmi voi găsi totuși repede altceva,
dar nu a fost ce m-am așteptat. Am suferit foarte mult. M-am simțit dintr-o dată efevtiv exclusă. Am
fost la un pas de o depresie cronică ....
- Sunteți totuși conștientă de propria valoare profesională și de faptul că aveti o experientă, nu vă
îndoiți de acestea?
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M.G.: Cred că vârsta n-ar trebui să fie un handicap. Normal n-ar trebui să fie aşa, dar cum nimic nui normal... Am fost dezamagită total când am văzut ce se cere, ce vârstă, să arăți bine, așa sau altfel,
de parcă mă angajau manechin nu contabil sau altceva în domeniul economic. Aș încerca și altceva,
nu numai muncă de birou. Poate aș încerca și în alt oraș dacă aș putea să fac naveta cu mașina că
doar știu să conduc... dar în jurul nostru, la 30-40 de km nu am găsit nimic...
-În perioada aceasta de când aveți ajutor de somaj, ați încercat și alte strategii de câștig?
G.M.: Da, mi-am cumparat porci, găini și iepuri ca să nu mai dau banii pe ce pot să produc eu, în
rest nu am ce să fac. Mi-am semănat în grădină de toate și grădina are peste 1000 de metri pătrați.
-Cautați în continuare un loc de munca?
G.M.: Da dar...Nu cred că am șanse.
-Sunteti foarte pesimistă, în sensl acesta?
G.M.:Eu cred că sunt doar realistă. Din câte am văzut, nu cred că am șanse reale.
-Dacă ar fi să vă descrieți caracteristicile, abilitățile profesionale, cum le-ați descrie?
M.G.: Am lucrat în mai multe deomenii economice, nu am avut greșeli, sunt un bun coleg, fac față
bine efortului chiar și prelungit. Sunt o persoană responsabilă de calitatea muncii mele, nu trebuie
să fiu supravegheată ca să dau randament.
-Stiți să lucrați pe calculator?
M.G.: Da. Am mai lucrat. Mi-a fost greu la început, dar am învățat și stăpânesc profesional
calculatorul atât cât cere meseria de economist.
-N-ați încercat să faceți cursuri de recalificare?
M.G.: Am facut un curs pentru resurse umane, dar nu am găsit nimic nici pe acest domeniu. Nu cred
că mai are rost să fac noi calificări.
-Dar poate in viitor nu va fi la fel de greu să găsiți un nou loc de muncă?
M.G.:Poate, acum aștept. De la AJOFM nu te ajută deloc...
-Ați încercat să căutați pe internet, pe site-uri?
M.G.: Am căutat, dar nu mi-am găsit nimic aici. În altă localitate nu am încercat pentru că nu pot
pleca de aici. Unde să mergi fără o locuință, fără să cunoști pe nimeni, fără o rudă sau un prieten? Și
chiar dacă ai avea, cine poate să te ajute astăzi când toată lumea abia se descurcă de pe o zi pe alta?
- Vă multumesc.
INTERVIU 2
-Sunteți amabilă să îmi acordați un interviu de 30 de minute?
-Cu siguranță de vreme ce v-am primit în casa mea.
-Cum vă numiti ? De unde sunteti ? Sunteti căsătorită?
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-Mă numesc T. M. M-am născut în Moldova și am fost repartizată aici în Alba-Iulia în învățământ.
Acum am 57 de ani.
-Bineințeles că sunt căsătorită, am lucrat cu soțul meu mulți ani în aceeași școală. Este și el
învățător și este ardelean.
-Aveți copii?
-Da, am 3 copii care sunt deja mari. 2 dintre ei sunt profesori și fata, mai mică, urmează medicina la
Cluj. I-am făcut târziu că așa a fost pe atunci lumea. Acum nu am putut ieși la pensie ca nu am avut
încă anii și cum au fost restructurările de personal, am zis ca eu am mai puțin de 2 ani până la
pensie și până atunci iau șomajul. Soțul este deja la pensie și m-am bucurat la gândul că pot să stau
mai mult cu el.
-Îmi puteți descrie locuința dumneavoastră?
-Păi, după cum vedeți, avem un apartament de bloc cu 3 camere, cu 2 băi, bucătărie, hol, balcon și
cămară. Avem centrală proprie pe gaze și acum 6 ani ne-am pus și termopane. Avem cam tot
confortul de care poate dispune românul mediu astăzi.
-Ce școală ați absolvit?
-Am absolvit liceul teoretic după care am urmat un institut pedagogic la Iași, timp de 2 ani de zile,
iar după aceea am fost repartizată aici. Pe vremea aceea se făceau repartizări pe regiuni. Cine făcea
școala în Moldova era repartizat în Ardeal și invers.
-Ați dobândit calificări suplimentare sau ați urmat anumite cursuri cu alt profil?
-Nu, dădeam doar examene periodice pentru grade didactice, ca să putem rămâne în învățământ, să
fim siguri de post și să ne crească cât de cât salariul.
-Câți ani ați lucrat în învățămînt?
-35 de ani.
-Acum ce surse de venit aveți ?
-Am șomajul, soțul primeste pensia de 740 de lei. Suntem cadre didactice și în timpul liber nu
facem decât să citim să povestim…și încercăm cumva să ne descurcăm cu puținul pe care îl avem
fără să cerem de la copii nimic. Educația înseamnă și să te restângi, să te planifici, să îți controlezi
nevoile. Noi nu am excelat niciodată cu cheltuielile, am fost doi învățători modești dar respectați, nu
ne schimbăm acum la bătrânețe...
-Aveți de gând pe viitor totuși să vă mai angajați undeva ?
-Nu, acum viitorul este al tinerilor.
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-Cum vă descurcați cu acești bani? Reușiți să vă procurați și medicamentele necesare și să vă
asigurați traiul zilnic, să vă mai cumpărați poate o carte, poate alte bunuri specifice unei femei un
parfum, o cremă de față...?
-Câteodată este foarte greu pentru că acești guvernanți se luptă să ne taie și rețetele compensate.
Este foarte greu, pentru că eu am o spondiloză severă, soțul meu are probleme cu gâtul și cu inima
și avem nevoie de medicamente, depindem de ele... Nu se pune problema să mă gândesc la
cosmeticale sau parfumuri deși eu am fost o cochetă și îmi plac femeile care se îngrijesc. Fac și eu
câte ceva în sensul acesta dar din improvizații și cu rețete ieftine, naturiste. Cărți am cumpărat o
viață întreagă dar acum nu se mai poate, le citim pe cele pe care le avem, uneori le recitim de mai
multe ori și le discutăm cu soțul. Îmbrăcăminte mai avem și s-a inventat acum secund hend-ul. Nu
cheltuim pe lucruri nefolositoare ci strângem fiecare banuț și îl punem deoparte pentru cazuri de
necesitate sau de urgență și așa până acum, mulțumim lui Dumnezeu, am reușit să supraviețuim.
-Cum vă puteți întreține fata care este studentă?
-Fata mea, spre norocul nostru, este ajutată de frații ei. Noi nu putem cere să ne ajute și pe noi
deoarece ei au familiile lor, au ce face și ei cu banii, dar ne ajută foarte mult ajutându-și sora aflată
la facultate. Dacă nu ar ajuta-o frații mai mari noi nu am putea-o ține în facultate. Îți dă asta un
sentiment de umilință. Te întrebi așa, aproape fără să vrei, unde ai greșit că doar tu știi că ai muncit
toată viața corect?
INTERVIUL 3
- Vă rog să vă faceți o succintă prezentare
- Mă numesc A.M. Sicoe, sunt româncă, am 25 de ani și locuiesc în Alba Iulia, strada V.S.,
împreună cu familia mea formată din mama, tata și mai am un frate dar acesta este plecat dincolo, în
Spania, unde muncește.
- Școala absolvită?
- Am absolvit liceul economic, din Alba Iulia, profilul contabilitate după care am urmat studiile
licențiale la Facultatea de Științe Economice secția de Economia Comertului, Turismului și
Serviciilor. Le-am absolvit în 2009, iar mai departe, m-am înscris la studiile de master în
Administrarea Afacerilor, este un master în limba engleză, la Facultatea de Istorie și Filologie, din
cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, aceeași universitate unde am absolvit și
studiile economice.
- Ai putea să ne faci un scurt istoric professional? Ai lucrat până în prezent undeva?
- Da
- Cu contract de muncă…?
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- Am început să lucrez de la 18 ani, de la sfârșitul clasei a 12-a, din februarie, ca și chelner, iar după
aceea am dat bacalaureatul, am început să lucrez ca maseur. În urma unei vacanțe petrecute în
Spania în clasa a 11-a, la fratele meu unde am și lucrat, mi-au mai rămas niște bani, am beneficiat
de o reducere ca elev, și am urmat un curs de 6 luni la o firma din Cluj. În urma acestui curs m-am
putut angaja ca maseur de la sfarșitul clasei a XII-a, până la sfarșitul anului 2007. După aceea miam dat demisia, ca să spun așa, m-am retras de la locul respectiv, am avut un contract pe un vas de
croazieră.
- Cum ai găsit acest contract?
- Acest contract l-am găsit pe internet, aveam un cont pe e-jobs. Era vorba despre o firmă din
Brașov, o firmă de consiliere. Ea mi-a intermediat contractul pe vasul de croazieră, în domeniul
saloanelor de frumusețe, la bordul navelor. Firma inițială era Steiner, cu birouri atat în Miami cât și
în Londra, iar firma proprziu-zisă de selecție era în Brașov. Ei se ocupau cu găsirea unor locuri de
munca pe croazieră, în Florida spre exemplu, la baruri, în cluburi de golf etc. Mi-am depus CV-ul,
aceștia m-au sunat în ziua urmatoare. M-am deplasat la Brașov, am depus actele necesare,
diplomele de calificare și am fost aleasă să merg mai departe. Cu reprezentanții americani ai firmei
Steiner am dat un interviu ca și o probă practică de lucru, în urma căreia am fost aleasă să merg mai
departe. Am urmat studii pentru supraviețuire pe mare, la Budapesta, studii ISO, necesare pentru a
te îmbarca la bordul navelor de coazieră, fară acelea nu se poate…
- Cât a durat?
- Nu mai știu exact, un 2-3 zile, iar apoi am început munca.
- Te-au platit corect?
- Da, numai că această experiență a fost foarte costisitoare; analizele medicale făcute în Brașov, cu
aprobarea și standardele medicale acceptate de firma angajatoare au costat in jur de 15-17 milioane
lei vechi, firma intermediară în sine nu a pretins decât o taxa de 35 lei noi pentru procesarea
dosarului, însă am plătit analizele medicale în jur de 275 euro. Bine actele, diplomele obținute sunt
valabile 5 ani de zile. Taxa pentru viză, viza USA, viza de transit 500 de dolari… mă rog, mai
multe, pe lângă drumul în sine.
După ce am fost selectată pentru a fi angajată de către ei, am fost nevoită să fac un curs de
pregătire pe domeniul lor, adica pe beauty therapy. Aveau doua tratamente specifice pe care le-am
studiat în Savona, Italia, timp de 2 săptămâni, tratamente corporale și faciale. Pentru că am
participat și al un curs de cosmetică în țară și aveam un premiu am făcut o pregătire mai scurtă, dar
trebuia specializarea facută. În urma cursului am fost sunată să merg în America, să mă îmbarc în
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Florida, for Ladderdal. Acolo am avut 8 luni de zile de contract pe un vas de croazieră. Era în
cadrul vasului de croazieră, însă eram în contract de colaborare cu vasul.
După acele 8 luni de zile, m-am întors în țară pentru a-mi termina ultimul an de licentă, să
îmi continui studiile în anul 3, și să îmi dau licența. În timpul acesta, m-am întors în vara lui 2008,
și din octombrie 2008 m-am angajat în oraș la noi, la o firma de construcții, pe postul de secretară.,
unde să experimentez cunoștiințele dobândite în domeniul economic, și să spunem că masajul a
ramas o pasiune, m-a ajutat și m-a lansat la început însă, voiam să merg mai departe cu studiile
economice.
Am fost angajată în cadrul acestei firme de constructii timp de 7 luni, Iunie 2008 până
în iulie 2009, timp în care firma, era o firmă nouă, mică, s-a dezvoltat destul de bine, însă a fost
lovită de criză, și a falimentat. În 2009, șefa mea directă, directoarea, a reușit să intre în șomaj. Eu
neavând vechimea integrală, trebuia să ai 12 luni lucrate neîntrerupt, nu am putut să primesc șomaj,
și am ramas efectiv fară loc de muncă. După 2 săptămâni, eram déja angajată la o altă firmă, un call
center din București, unde angajau personal să lucreze de acasă, pentru Italia, în legatură cu
TELECOM Italia. Banii îmi erau transferați prin cont bancar pe card. S-a încheiat un fel de
convenție între noi, iar din câte am înțeles, la fel ca și celalalt contract, de pe croazieră, nu se pune
pe cartea de muncă. Este bun ca și experiență, dar dat fiind faptul că nu intră în legile europene,
gen stat de sine stătător, că nu este pe pamânt, nu se înregistrează ca vechime. Iar call-center-ul este
convenție între angajat și angajator, este o obligație de a ți se plăti banii, nu poți să ai probleme cu ei
să nu fii plătit, însă vechime în cartea de muncă nu ai. La call-center am lucrat din iulie 2009 până
în ianuarie 2010, moment în care firma a început să se comporte dubios cu plata salariului, să
întârzie cu plata și sincer, încă îmi datorează 1000 de lei noi. Am renunțat la ei văzând ce v-am spus
da nu este mai bine- am stat fară servici, deci din 2010 până în prezent, nu am mai fost angajată.
Însă am avut norocul să particip, și să caștig una dintre bursele pentru Norvegia; așadar în 2010, din
august până în decembrie, am fost plecată la studii acolo; un schimb cultural important pentru mine.
In prezent, aștept să îmi dau dizertația la master.
R: Ca tehnici de supravietuire ai acum în primul an în care nu ai un venit ?
A: Până în luna august, când am plecat cu această bursă, am avut, să spunem așa, finanțare din
partea fratelui. Fiind căsătorit, au amandoi salarii, ne-au ajutat mai bine. Nici părinții nu pot să mă
ajute financiar foarte mult, că tatăl meu este pensionar, are o pensie de 500 Ron, iar mama este
infirmieră în cadrul Spitalului Județean, bugetară și are un salariu in jur de 700 de Ron, lucrează cu
schimburi inclusiv de noapte s.a.m.d, dar nu îi e suficient, la un apartament în oraș nu este
suficient. Fratele, el m-a ajutat, bineînțeles, și cu cheltuielile de transport până să primesc banii de
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bursă. Din decembrie, de când m-am întors de la bursă unde am avut finanțarea, am primit restul de
bani. Mi s-au dat 80%, iar restul de 20% odată cu venirea in țară. Deci, sunt bani în cont, 1000 de
euro pe lună, initial am primit doar 800 euro pe luna, cu avansul de chirie. Am avut noroc că ni s-au
returnat și aceia. Bineînțeles, pe prima lună am avut nevoie și de ajutor de la fratele meu, însă
nepretinzând înapoi banii, am ramas eu cu o suma de bani, și chiar de când am ajuns acasa, din
ianuarie, nu am cerut nimănui, dimpotrivă, poatea am ajutat eu pentru o cartelă de telefon și altele.
-Poate că te ajută și faptul ca ai o destul de bună abilitate de dimensionare a nevoilor personale.
-Da, pot să spun că am încercat să îmi aloc o anumită sumă de bani, cât să nu mă lăfăi, să mă răsfaț
cu cheltuieli exagerate pe nimicuri. Dacă am vrut să-mi iau o pereche de pantaloni, mi-am luat, dar
nu 100 de lei perechea, poate 40 de lei, dar în condiții bune. Nu sunt amatoare de haine de lux și de
firmă, însă merge si o pereche de pantaloni sau pantofi dintr-un second, sau aduse din Germania,
din stocuri sunt mult mai bune și calitativ și ca preț.
- La abilitați notăm și cunoasterea unei limbi străine.
- Da, din clasa a 3-a am început să studiez limba franceză, continuand în cadrul liceului. Între timp
am învațat, deci cu aceasta experienta pe vas, spaniola și italiana, oarecum am prins-o de la client.
Spaniola, aveam un beneficiu cu fratele și perioada petrecută la el, iar italiana, fiind foarte
asemanatoare cu cea dintâi, a fost foarte ușor de prins. Am învăţat doar gramatica, cu ajutorul unor
ghiduri, a unor cărți. Engleza, mi-a fost cel mai greu să o învăț pentru că a fost a 2-a limba studiată
în generală, aveam și profesori tineri care aveau fiecare un stil diferit de predat engleză. În schimb
în urma experienței în America, am avut ocazia să vorbesc doar în engleză, erau multe nații iar
clasic, limba folosită era englea, era cea care ne unea pe toți, de la client până la colegii de vas.
Această experiență m-a încurajat mai departe să urmez studiile acestui masterat în engleză. Se pune
accentual pe o engleza de afaceri, inclusiv în contabilitate, turism, totul pe domeniu. Am urmat și un
curs de norvegiană, când am fost cu această bursă în Norvegia, bineînțeles, aceasta este la nivel de
începător, însă teoria gramaticală este destul de bine asimilată. Pentru a începe să vorbesc propriuzis în norvegiană ar trebui să mai asimilez doar vocabularul, iar aceasta rămâne doar o chestie de
practică. Pe care cred că o voi avea.
-Mi-am dat și bacalaureatul în franceză, iar la finalul licenței am avut și acel certificat de
competenţă lingvistică pe care l-am obținut cu franceza de afaceri, franceza de turism.
-Cum te ajuta toate acestea pe piața muncii?
-Cunoștințele de limbă străină consider că sunt foarte importante, chiar esenţiale, în majoritatea
cazurilor în cadrul unor companii multinaționale. Ca și vânzător într-un magazin, nu cred că l-ar
interesa pe angajator dacă vorbești o limbă străină sau nu. Probabil engleza. Am observat că mai
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nou se cere engleza cam la orice post, pornind de la secretara, la vanzatoare sau manager. Însă
cunoașterea unor limbi străine este o necesitate reală cel puțin în cazul unor companii
multinaționale, în care există un angajator străin, care are parteneri de afaceri străini.
-Deci în găsirea unui job, este important să știi o limba străina, macar una?
-Da, am observant inclusiv pe Cluj si pe Sibiu, cautand un job, că engleza în general, germana ar fi
urmatoarea limba, iar in cazul Clujului, inclusiv maghiara, pentru că este de așa natură populația.
-Ce abilităţi crezi ca sunt cele mai importante în găsirea unui loc de munca? Care au fost pentru tine
cele mai importante?
-În primul rând voința de a munci, faptul că vrei să îți găsești un loc de muncă, că vrei să ai sursele
propri de venit, și nu vrei să mai ceri parinților, familiei, societății în general. Perseverența, pentru
că de insistat trebuie să insiști, pentru că de multe ori ți se închid porți. Poți să renunți în acel
moment, să spui “gata nu îmi mai caut, asta este...”, sau accept orice ar fi, și te demoralizezi, și
adevărul este că la modul în care a evoluat criza la noi, mai ales la noi în oraș, unul mic, plin de
studenţi, şi de şomeri, și așa mai departe, ne vedem obligaţi să acceptăm posturi care sunt sub
standardele sau sub pregătirea noastră. Însa nu e ușor, eu am fost, de exemplu în 2010, chiar am
insistat cu inteviuri, și la noi în oraș, pornind de la un magazinele de pantofi, până la un post de
operator de casă valutară, am avut inclusiv un interviu pentru un post la o casă valutară, însă nu am
fost angajată, și pot să spun că pentru un asemenea post eram mult prea calificată.
-Au decis preferințele angajatorului
-Da, exact.
-Cum îți vezi cariera proiectată în viitor?
-Momentan trebuie să îmi scriu dizertația, să termin această perioadă a școlii, după care aș dori să
găsesc un post cât mai potrivit pregătirii mele, pentru că nu mai sunt atat de deschisă să iau un post
cu un salariu care e de 800 RON, pentru că nici macar nu îmi recuperez investiția facută în școală.
Asta doare în primul rând, că am cheltuit o gramadă de bani. M-am axat pe diferite firme din Cluj,
să particip la interviuri; chiar acum doua zile trebuia să am un interviu, însa nu am reuşit sa ajung.
Ahm, as dori sa fie în domeniu, ideea pornind cel puţin la un post de secretariat, cu posibilitate de
avansare în firmă, cred că asta e cel mai important, nu am nicio problemă să încep de jos, ceva gen
secretar sau asistent administrativ, dacă ar fi în cazul unei companii, însa îmi surâde ideea de
avansare, ca ai putea să ajungi măcar contabil, sau mă rog, ceva care ar avea ei nevoie, ca si helpdesks are suficiente operaţiuni financiare cât să te propulseze; poate să fie o poziţie destul de bună,
deși pare simplu. Prima idee care îmi vine în urma finalizării studiilor ar fi o plecare dincolo. În
primul rând, trebuie să recunoaștem, din păcate, că angajatorii străini apreciază mult mai mult
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pregătirea profesională dacă ai cel putin licență, sau liceul finalizat, bacalaureat pe un domeniu care
îl interesează, mai cunoști și una doua limbi străine, și ești foarte bine pregătit pentru ei, ceea ce la
noi nu e o încurajare. Mă refer la faptul că e o încurajare asta nu doar în promovare, ci și la banii pe
care îi iei. Pe vas, cât și acum în Norvegia la bursa avută, am observat că poți să avansezi destul de
ușor, să rămâi jos 6 luni, maxim un an, după care să avansezi într-o poziţie, șef de birou, șef de
echipă, director de filială. Sunt alte motivații să faci eforturi; efectiv simți că te apreciază pentru că
știi atâtea. Românii sunt oameni descurcăreți și isteți și pentru că au capacități de adaptare
remarcabile reușesc să se descurce, insă în țară nu se simte încurajarea să faci eforturi, simți că faci
studii, că termini o licență cam degeaba.
-Interdisciplinaritatea pentru care ai optat poți spune că te ajută, sau nu?
-Nu pot spune că mă încurcă, chiar dacă în anul în care m-am înscris la master nu am mai fost
angajată. Însă pot spune că a fost o combinație ideală, dat fiind că engleza mea nu era atât de
lucrată, era mai mult formată în urma a ceea ce am prins, să spun așa. Se caută cel puțin o limbă
străină în domeniul de afaceri, și tebuie să-ți faci treaba în engleză, ceea ce, să fim seriosi, e greu șin română. Încă nu am avut situatia să pun în practică ce am învățat… Sper, și consider că va fi de
folos cât de curând. E suficient să fii recepţioner la un hotel și să ai toate actele în engleză. Dacă nu
într-o altă limbă, deoarece nu poți să faci o anumită parte bilanțieră dacă nu știi despre ce e vorba.
-Am terminat liceul pe contabilitate, insă pot spune că nu era tocmai contabilitatea pasiunea mea. În
cadrul facultății, am ales facultatea de turism, mă rog, pentru că nu era un profil doar exclusiv
turism. Într-adevar, opţiunea de deschidere spre interdisciplinaritate, eu cred că are minim 2-3
beneficii; că ești deschis spre ami multe domenii, și pot să spun că angajatorii chiar caută astfel de
persoane, care să poată să imbine 2-3 domenii, pentru că, la o adică, salvează numărul de personal,
altfel ar trebui sa angajeze 2-3 oameni; cam asta știu că este gândirea angajatorilor.

INTERVIUL 4
Nume: Răduleț R.A.
Adresa: Alba –Iulia
Vârsta : 22 de ani
Naționalitatea : Roma
Stare civilă: necăsătorită, fără copii.
Școala absolvită : Școala generală 10 clase
-Ai fost angajată până în prezent?
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-Da. Am lucrat la o spălatorie cu carte de munca 2 ani, în ultimele 3 luni nu m-a mai plătit și am
hotărat să plec, mi-am dat demisia, trebuie să recunosc că la viitor, ca viitor, nu m-am gândit atunci
deloc, așa că nu am avut nici șomaj și m-am trimis singură pe drumuri. Eu am terminat10 clase la
încălțăminte și am certificat de calificare dar meseria asta nu mi-a plăcut deloc. Am fost la forțele
de muncă dar nu mi-au oferit nici o soluție, așa că acum un an am luat hotărârea să plec în
străinătate. Am lucrat în Belgia ca bonă la o familie de pocăiți, cu 8 copii toți minori și nu mi-a fost
deloc ușor. Norocul meu a fost că aveau o alimentară cu specific românesc și uneori mai schimbam
cu doamna și mai mergeam eu în magazin să o înlocuiesc. Așa am învătat și mai bine limba
franceză și am prins ceva din meseria de vînzătoare. Cam 6 luni de zile am făcut câte 5 ore pe
vînzătoarea. Eu vorbesc engleză și puțină spaniolă și asta m-a ajutat foarte mult. Acum am revenit
în țară și caut loc de muncă, caut pe internet dar și la diverse firme, dar nu găsesc mare lucru.
-Dacă ar trebui să te prezinți la un interviu de angajare ce calități pe care le ai le-ai prezenta?
-Aș spune că sunt mediu vorbitoare de limbă engleză și franceză și slab spaniolă, că am înclinații
spre comunicare și am pricepere de lucrător comercial. Aș ține să îi arăt că sunt curată și am bun
simț, sunt cinstită și de încredere chiar dacă sunt țigancă.
- Cum ai putea să descrii modul tău de a te întreține, de ați câștiga cele necesare vieții de la
terminarea școlii și până în prezent ?
- Nu cred că sunt un exemplu de succes dar am avut curajul să plec departe de casă și să mă integrez
în viața de familie a unei familii străine cu multe greutăți și să mă fac foarte utilă prin munca mea.
Am reușit să strîngebani și să nu-i dau pe prostii, ca alții, să-mi administreaz, cum se spune,
economiile până la găsirea unui nou loc de muncă.
-Cum îți vezi acum viitorul?
-Am planuri destul de clare de viitor că de aceea m-am întors în țară. Vreau neaparat să fac școala la
FF sau Seral și să îmi termin obligatoriu liceul cu bacalaoreat cu tot. O să învăț acum așa cum nu
am învățat niciodată, elev model, că fără școală nu se mai poate. Caut un curs de limbi străine să îmi
perfecţionez franceza mai ales ca să știu să scriu și vreau același lucru și pentru spaniolă. Vreau
neapărat să îmi fac o calificare în industia alimentară, patiserie sau vânzatoare în acest domeniu. În
lumea asta trebuie să știi ce vrei și să fii hotărât când faci ceva și nimic nu se face fără sacrificii,
adică fără muncă. Nu vreau să ascult de cei de aici care se plâng toată ziua și nu fac nimic.
-Dacă nu îți vor ajunge banii pentru planurile tale ce o să faci? Te ajută cineva?
-Nu mă pot baza pe nimeni ci numa pe munca mea, dimpotrivă îi mai ajut eu cu ce pot pe părinții
mei, dar nu le spun ce bani am că la nevoile lor s-ar topi unu doi. Când o să mă apropiu de fundul
sacului cu economiile mele o să mai plec la muncă 3-4 luni și mă întorc să fac ce mi-am propus.
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-Succes!
-Mulțumesc!
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