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Perspective ale angajatorilor asupra ocupării 
grupurilor vulnerabile 

 

Vlad Millea1 

Abstract: 
 The present analysis aims a few perceptions and practices used by employers regarding 
some vulnerable categories of persons on the labor market, according to the official statistics 
and to the information gained through a dual approach(qualitative and quantitative) of 
employment. Finally, we have tried to propose possible ways of reducing discrimination in the 
case of those exposed to risk (especially women and Roma people). 
 Our research study has been part of the project “Developing Specific Training Programs for 
Social Inclusion Increase in view of Employment Improvement on the Labor Market”, together 
with other field researches which aimed the problem of vulnerable group’s employment. In order 
to shape a global perspective on vulnerable groups on the labor market, we will emphasize the 
employers’ important role, as in the end, they are the ones accepting or rejecting the person in 
seeking for a job.  
 The research method we have used was the case study, because our information arise 
mostly from Alba County, with the mention that the project containing this analysis referred to 
the North-West and Centre Development (12 counties). The research analysis can provide in 
our opinion, strong hypotheses for further projects with wider margins and relying on specimen 
statistical procedures.  
  Discussing for the very beginning the problem of women discrimination on the labor market, 
we firstly ask if their career involvement is the same as that of men’s, or the model of a family 
caretaker woman is still enough spread so that we can explain an important part of gender 
differentiation on employment. It is often possible that a simple calculation of costs and benefits, 
including the psychological ones, to suggest that the woman (mother) should retire from the 
active life when her children are very young. The same calculation can suggest that, if later on, 
they find a job; they can likely choose a flexible part time schedule, which allows them to take 
care of the household and the family itself. It seems that most social policies which support 
families do this in such a way that the woman career should be the least affected by the raise of 
their children; in this respect, one can state that it is the mother to be protected, this person 
being naturally skilled and obliged to take care of her family and the household.  
 The specialized literature shows that, besides the role of values and attitudes on 
employment matter, a significant part is played by the organizational culture aiming the gender 
professional role segregation. The women access to a job and the very strategy concerning the 
labor market,(in the context of family taking care) imply ideological debates at the level of the 
whole society, capable to affirm a public opinion(or public opinions)which action strongly upon 
the women who take personal and professional decisions.  
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 The analysis in the North-West and Centre Development Regions revealed that employment 
rates of men and women are different from one county to another, but that there is not a direct 
relation between the economic development and women’ s access on the labor market. It has 
been proved that the counties with a higher development degree and with a higher employment 
demand will rather have lower employment rates in the case of women than in men’s. In Alba 
County, where the unemployment rate is higher and jobs are very few, the employment and 
activity rates differ insignificantly for men and women. Women can deliberate when their 
professional involvement comes, or if another salary in the household is needed, but on the 
contrary, their perceptions on gender roles or their ideological debates become irrelevant.  
 Regarding the real matters that can discriminate women on the labor market, an important 
aspect at the employers’ level, is represented by the idea that some jobs are more appropriate 
to women than to men or vice-versa. 
 An important part in women discrimination is explained through the gender segregation of 
professional roles (especially for qualified or not qualified workers) combined with strong barriers 
for those women who should try to get a job traditionally designed to men (but which are much 
weaker in the case of a man seeking a woman’s job. Another important aspect of discrimination 
is the fact that those activities considered as traditionally appropriate to women are clearly lower 
paid than those “rather appropriate to men”.  
 In the case of Roma people discrimination, one could notice that women have definitely a 
lower employment rate compared to men, due probably to the cultural pattern or to the 
numerous families own constraints. We can not estimate the Roma’s representation among the 
employees of the mentioned companies, but we can state that those having a job can hardly find 
jobs requiring a higher qualification.  
 We believe that social policies treating poverty, Roma’s employment through positive 
discrimination or providing facilities for mothers who could simultaneously work and take care of 
their families, all these could not be functional by themselves. The social policies could 
simultaneously focus on changes concerning values and attitudes in the Romanian society 
(connected evidently to coherent interventions in fighting discrimination on the labor market). 

Keywords: women discrimination, employment, segregation, labor market, employers’ 
perspectives. 

Introducere 
 Vom începe demersul nostru prin prezentarea câtorva aspecte legate de angajarea 
persoanelor de sex feminin prin raportare la cele de sex masculin respectiv a ocupării în muncă 
a romilor comparativ cu persoanele de altă etnie având în vedere că cercetarea de teren pe care 
am realizat-o vizează, cu precădere, perspectiva angajatorilor (din mediul privat) asupra 
inegalităţilor care se manifestă din aceste două perspective. 

 În primul rând, ne vom referi la ocuparea femeilor, probabil cel mai dezbătut subiect atunci 
când se discută despre inegalitate sau discriminare pe piaţa forţei de muncă. 

 Într-o cercetare (Campa P. et al. 2010) vizând impactul culturii gender asupra diferenţelor 
dintre sexe din perspectiva raportării la piaţa muncii, cultura de gen e definită ca exprimând 
perspectiva asupra rolurilor pe care bărbaţii şi femeile le au în societate: responsabilităţile în 
context familial, poziţiile deţinute în raport cu piaţa muncii şi evaluările sociale ale acestor poziţii. 
În studiul lor, realizat asupra provinciilor din Italia, autorii utilizează atât perspectiva culturală a 
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indivizilor cât şi cea a firmelor, considerând că fiecare dintre acestea determină atitudini şi 
preferinţe specifice (şi, ca atare, sunt relevante pentru funcţionarea pieţei muncii). De exemplu, 
datorită atitudinii gender a angajatorilor o femeie poate fi preferată ca secretară după cum, 
datorită atitudinilor soţului şi soţiei, ei pot opta pentru realizarea profesională a amândurora sau 
doar a unuia, tradiţional a soţului (munca domestică fiind preluată de soţie). La modul concret, în 
studiul empiric mai sus menţionat, angajatorii au fost întrebaţi, printre altele, dacă preferă să 
angajeze un bărbat, o femeie sau dacă nu contează sexul (astfel a fost construit indicatorul 
„cultura firmei” reprezentând raportul dintre preferinţa de a angaja o femeie sau o persoană 
indiferent de sex şi preferinţa de a angaja un bărbat). Aspectele individuale vizând cultura de 
gen subsumau: satisfacţia femeilor de a avea un loc de muncă versus a sta acasă, opinia 
asupra bunăstării copiilor cu mame care lucrează şi drepturile bărbaţilor în raport cu femeile de 
a deţine un loc de muncă atunci când există puţine posturi vacante. Pe de altă parte, egalitatea 
de gen în ocuparea forţei de muncă a fost definită ca raportul dintre ratele de ocupare feminine 
şi masculine (pentru cei având 15-64 de ani). 

 Campa P. et al. (2010) au ajuns la concluzia că diferenţele dintre ratele de ocupare feminină 
şi masculină sunt influenţate în mod semnificativ, la nivelul provinciilor din Italia, atât de cultura 
firmelor referitoare la problematica gender, cât şi de cea proprie indivizilor.  

 Privitor la variabilele relevante pentru raportul dintre rata de ocupare feminină şi cea 
masculină (variabila dependentă), Campa et all identifică, pentru modelul de analiză de regresie 
multiplă centrat pe angajatori, următoarele influenţe pozitive: cultura firmelor, dimensiunea 
acestora, nivelul de studii al femeilor, accesul la servicii de îngrijire pentru copii. Influenţele 
negative sunt ponderea sectorului servicii în respectiva unitate teritorială de apartenţă a firmei şi 
rata fertilităţii feminine. 

 Utilizând aceeaşi variabilă dependentă dar construind un model centrat pe cei în căutarea 
unui serviciu, sunt identificate următoarele variabile corelate pozitiv cu raportul dintre rata de 
ocupare feminină şi masculină: cultura indivizilor, educaţia femeilor şi accesul la îngrijirea 
copiilor. Rata fertilităţii şi ponderea sectorului servicii au, din nou, o influenţă negativă. 

 Concluzia studiului este că, cel puţin pentru provinciile Italiei, cultura de gen, proprie atât 
indivizilor cât şi firmelor, este importantă pentru rata de ocupare feminină. Campa (2010) 
subliniază, însă, că literatura de specialitate confirmă, în general, rolul atitudinilor individuale în 
descrierea poziţiei femeilor pe piaţa forţei de muncă dar că doar preferinţa femeilor pentru 
activităţile casnice pare să reprezinte un factor cauzal.  

 Suportul de care se bucură un membru al cuplului în funcţie de studiile celuilalt (nivelul 
ridicat însemnând mai mult suport) reprezintă o perspectivă inedită asupra problemei poziţiei 
bărbaţilor şi femeilor pe piaţa muncii (Malcolm B. şi Schupp J., 2000). Concret, indivizii vor 
câştiga, în medie, cu atât mai mult cu cât partenerul are o pregătire profesională mai ridicată. 
Suportul, între soţi, nu este, de obicei, simetric deoarece femeile, deşi au studii comparabile cu 
ale bărbaţilor, au o rată de ocupare mai mică şi sunt plătite mai puţin. Deşi implicarea 
profesională presupune beneficii pentru femei, natura specifică a muncii acestora şi rolurile 
domestice pe care şi le asumă sugerează sub-utilizarea capitalului lor uman. Sub-utilizarea 
muncii feminine, chiar în forma extremă a renunţării la serviciu în favoarea activităţilor casnice şi 
îngrijirii copiilor, ar putea să conducă la o creştere a veniturilor soţului peste nivelul la care s-ar fi 
ajuns în cazul angajării femeii (deci la un raport costuri/beneficii globale mai bun). Finalmente, 
autorii concluzionează că, în general, bărbaţii tind să aibă venituri mai mari dacă soţiile lor au 
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mai multă şcoală dar că relaţia depinde de intensitatea homogamiei educaţionale şi că studiile 
soţiei influenţează în mai mică măsură veniturile soţului. Un aspect important pus în evidenţă de 
acest studiu ni se pare faptul că inegalităţile sociale generate de diferenţele de pregătire 
profesională dintre membrii societăţii sunt augmentate de similaritatea studiilor pe care le au 
membrii cuplului (cei cu pregătire şcolară minimă îşi pot oferi cel mai scăzut suport pentru 
obţinerea unui serviciu „bun” pe când un soţ cu studii superioare poate oferi şanse mari celuilalt 
de a ocupa un loc de muncă bine plătit). 

 Tensiunea dintre nevoia familiei de a fi îngrijită (tradiţional, de către femeie) şi prescripţiile 
de rol profesional a fost abordată de Crompton., R., (2001) deoarece reprezintă o miză 
importantă pentru segregarea de gen pe piaţa muncii (s-a acordat atenţie mai ales politicilor 
sociale care au urmărit reducerea respectivei tensiuni). Autoarea consideră că ideologia de gen 
a sferelor separate, cea a muncii, publică, tipic masculină şi cea privată, specific feminină a 
apărut în Europa şi America în secolul XVII. Pe măsură ce femeile pătrund tot mai mult pe piaţa 
muncii, modelul iniţial al bărbatului unic întreţinător al familiei se modifică (evident, şi din 
perspectiva participării celor doi soţi la îngrijirea familiei). Modelul egalităţii de rol gender ar fi 
acela în care ambii parteneri ar oferi în aceeaşi măsură atât suport material cât şi îngrijire.  

 Crompton arată că ideologiile conservatoare percep emanciparea femeii ca răspunzătoare 
pentru disoluţia familiei şi că modelul bărbatului „unic întreţinător al familiei” era mai dezirabil 
(femeia, natural, având grijă de cei din casă). Unii autori consideră, în plus, că ocuparea 
feminină duce la dezvoltarea sectorului serviciilor, la scăderea fertilităţii şi la scăderea ponderii 
locurilor de muncă destinate bărbaţilor unici întreţinători de familie. Pe de altă parte, pătrunderea 
femeilor pe piaţa muncii s-ar putea datora şi unor factori culturali (structurarea opiniei publice 
pro integrării profesionale şi defavorabilă opţiunii femeii de a se dedica doar familiei). Conform 
aceleiaşi autoare, perspectiva conservatoare sugerează că, în viitor, mamele vor înţelege că a-
şi lua câţiva ani de concediu pentru a sta cu copiii mici e cel mai bun lucru pentru familiile lor. 

 În aceeaşi lucrare (Crompton., R., 2001) se apreciază că revenirea la vechiul model al 
bărbatului singur întreţinător al familiei nu este posibilă nu numai pentru că în multe familii al 
doilea salariu reprezintă o necesitate ci şi datorită nevoii reale a femeilor de a fi independente 
economic. În acest sens, ideologiile de centru-stânga valorizează emanciparea economică a 
femeii, susţinând o familie în care ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi aceleaşi responsabilităţi. 
Politicile sociale, crede autoarea, se poziţionează pe o a treia cale, considerând familia esenţială 
pentru reproducerea ordinii morale (prin socializare copiilor) dar, simultan, recunoscând dreptul 
femeii la independenţă economică; ca atare, se propun măsuri care să asigure acea parte a 
îngrijirii copiilor pe care mamele angajate nu o pot oferi. Pe de altă parte, gândirea de tip 
comunitar încearcă să dea un sens al moralităţii individuale şi al responsabilităţii la nivel 
comunitar care ar urma să reprezinte suportul pentru noile forme de familie şi pentru diviziunea 
pe sexe a muncii. Ideologiile gender, nu numai că au dorit să modifice atitudinile şi 
comportamentele bărbaţilor şi femeilor faţă de muncă şi viaţa de familie ci au produs politici 
sociale urmărind să le pună în aplicare. Politicile de dreapta au vizat eliminarea suportului 
destinat părinţilor singuri şi, simultan, au favorizat bărbaţii căsătoriţi care-şi întreţin singuri 
familia. Politicile de centru-stânga au facilitat serviciile de îngrijire a copiilor şi munca salariată. 
În final autoarea se întreabă cât succes au avut guvernanţii şi angajatorii în aplicarea măsurilor 
„prietenoase” pentru familie, care să armonizeze angajarea femeilor cu îngrijirea de care au 
nevoie membrii familiilor. Care va fi impactul asupra carierelor bărbaţilor şi a vieţii lor 
profesionale? Mai precis, cum vor face faţă indivizii şi familiile lor presiunii competiţiei care a fost 
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indusă în viaţa lor? Unii sociologi susţin că biografiile individuale vor deveni tot mai reflexive, pe 
măsură ce indivizi cu statusuri apropiate vor trebui să aleagă între diferite stiluri de viaţă, 
subculturi, legături şi identităţi sociale. Crompton e de acord cu ideea de mai sus dar relevă 
faptul că libertatea de alegere (în raport cu viaţa profesională şi familială) este mult mai 
pronunţată în cazul ocupaţiilor presupunând un nivel ridicat al puterii de decizie sau abilităţi de 
nivel înalt, unanim recunoscute. 

 Tot relaţia dintre munca feminină şi asigurarea îngrijirii de care au nevoie membrii familiei 
este abordată de Mckie et al. (2001). Ea consideră că politicile sociale care promovează intrarea 
femeilor în viaţa activă pornesc de la premisa că femeile, şi, în special, mamele sunt cele care 
oferă în mod natural îngrijire. În consecinţă, susţinerea intrării femeilor pe piaţa muncii se face 
astfel încât să le faciliteze gestionarea şi desfăşurarea activităţii de îngrijire, fapt care conduce la 
consolidarea segregării rolurilor de gen. Accesul sporit la servicii de îngrijire pentru copii, 
consideră autoarea, are ca rezultat mai degrabă adâncirea inegalităţii dintre ocupaţiile proprii 
celor două sexe prin crearea de locuri de muncă prost plătite care vor fi ocupate, în marea lor 
majoritate, de femei (prestând servicii de îngrijire ca substitut al muncii domestice feminine). 
Mckie susţine că există o ambivalenţă, la nivelul angajatorilor, a factorilor de decizie şi a 
societăţii, în general, privitoare la caracterul de gen al îngrijirii familiei şi faţă de implicaţiile 
acestei activităţi asupra femeilor şi bărbaţilor care doresc să ofere îngrijire, în condiţiile în care 
deţin un loc de muncă. Autorii susţin că o analiză a principiilor egalităţii, din perspectiva gender, 
care actualmente lipseşte din politicile de ocupare a forţei de muncă precum şi dezbaterea 
conceptului de cetăţenie ar trebui să fundamenteze viitoarele strategii de susţinere a părinţilor şi 
copiilor lor. 

 Egalitatea de gen (ca echilibrare a raportului muncă/familie) în contextul Strategiei 
Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă e analizată de León, M. (2009). Autoarea conchide 
că îmbunătăţirea îngrijirii copiilor este o prioritate clară pentru Strategia Europeană de Ocupare, 
pe când concediul pentru creşterea copilului şi alte măsuri menite să echilibreze raportul dintre 
timpul petrecut cu munca plătită şi cel destinat îngrijirii (neremunerate) nu beneficiază de tot 
atâta atenţie. Se apreciază că strategiile de echilibrare a muncii şi a vieţii de familiei vizează 
facilitarea accesului mamelor tinere pe piaţa muncii prin oferirea de servicii publice de îngrijire a 
copiilor, dar că alte aspecte legate de conflicte de profunzime dintre viaţa domestică şi cea 
profesională sunt ignorate. 

 Relaţia dintre creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă feminine este pusă în 
discuţie de Bandiera O. şi Natraj A (2013). Ei consideră că analiza diferenţelor dintre ţări nu pot 
fundamenta politici sociale în acest domeniu deoarece nu permit identificarea relaţiilor cauzale 
dintre inegalitatea de gen şi nivelul de dezvoltare al economiei. Autorii nu susţin lipsa 
respectivelor relaţii cauzale ci consideră că ele pot fi identificate doar prin studii mai subtile, la 
nivel microsocial. Concluzia este aceea că, deşi diferenţele de educaţie dintre ţările dezvoltate şi 
cele în curs de dezvoltare s-au redus mult în ultimele decade, disparităţile de gen vizând 
integrarea profesională şi participarea la viaţa politică s-au meţinut. În contrast cu comparaţiile 
internaţionale, studiile de la nivel micro pot indica modul concret prin care apropierea rolurilor de 
gen poate creşte eficienţa economică (şi, ca atare, pot fundamenta politicile sociale din acest 
domeniu). 

 Ideea că deşi în ultimele decenii a avut loc o creştere progresivă a egalităţii de gen în 
aproape toate sferele vieţii sociale, totuşi îngrijirea copiilor şi muncile casnice rămân mai 
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degrabă apanajul femeilor, e relevată de Mercarini, L., şi Sitoni, M. (2012). Autoarele consideră 
că diviziunea de gen a muncii diferă foarte mult atât între ţări cât şi în interiorul unei societăţi şi, 
pe de altă parte, că distribuţia, pe sexe, a rolurilor sociale poate avea un impact important 
asupra bunăstării personale. Concluzia lucrării este că o încărcare puternică a femeilor cu 
sarcini domestice afectează negativ nivelul lor de satisfacţie, fapt care se manifestă intens 
pentru cele care lucrează peste 30 de ore pe săptămână (comparativ cu cele care au doar o 
fracţiune de normă sau sunt casnice). Pe de altă parte, influenţa măsurii în care femeile se 
ocupă de treburile casei asupra nivelului de satisfacţie pe care îl declară depinde de modelul 
cultural specific. Într-o societate tradiţionalistă, un ajutor mic, pentru activităţile casnice, venit din 
partea soţului poate creşte semnificativ mulţumirea soţiei (şi invers, dacă rolurile de gen sunt 
apropiate, asumarea unor responsabilităţi domestice ceva mai reduse de către bărbat duce la o 
scădere a nivelului de satisfecţie feminin). Mercarini şi Sitoni arată, în final, că starea subiectivă 
de mulţumire, satisfacţie, ar trebui să joace un rol mai important în cercetările şi politicile sociale 
care vizează familia. Acest fapt este considerat ca fiind cu atât mai important cu cât, atât la nivel 
micro cât şi macro-social, egalitatea de gen s-a vădit a fi asociată atât cu dorinţa de a avea mai 
mulţi copii cât şi cu rata fertilităţii. În plus, există date care confirmă relaţia (la nivel micro şi 
macrosocial) între starea de bine a femeilor şi disponibilitatea lor de a creşte copii. 

 Relaţia dintre inegalitatea de gen şi nivelul de educaţie în Olanda, Suedia şi SUA, având trei 
regimuri diferite de organizare socială: conservator, social-democrat, şi liberal e discutată de 
Evertsson M. et all (2009). Se observă că, în general, inegalitatea dintre sexe în raport cu piaţa 
muncii şi cu numărul orelor de lucru, diferenţierea de gen a ocupaţiilor şi a activităţilor casnice 
sunt mai puţin severe pe măsură ce educaţia creşte în toate cele trei ţări, fapt care se originează 
în nivelurile ridicate de ocupare a femeilor bine educate. În Suedia, unde ponderea familiilor a 
scăzut mult în favoarea coabitării, relaţia dintre studii şi egalitatea de gen e mai puţin intensă 
(femeile cu nivel scăzut de studii au fost obligate să desfăşoare muncă remunerată). Domeniul 
în care autorii constată că inegalităţile de gen se menţin, indiferent de nivelul de studii, îl 
constituie salariile (datorită valorificării superioare a studiilor de către bărbaţi). 

 Credem că aspectele care au fost discutate în relaţie cu disimetriile de gen în ocuparea 
forţei de muncă sunt suficiente pentru a lansa o discuţie de mai mare generalitate şi mai plină de 
substanţă, care să se centreze asupra condiţiei de bărbat / femeie, soţ / soţie, tată / mamă la 
începutul mileniului III. Ne rezumăm, însă, la a conchide că a ocupa un loc de muncă pentru o 
femeie reprezintă o opţiune complexă, la intersecţia dintre analiza costurilor şi beneficiilor 
materiale şi psihologice dar, în acelaşi timp, analiză făcută sub presiunea atât a opiniei publice, 
a diferitelor ideologii şi a politicilor sociale promovate de către guvernanţi (opţiune puternic 
dependentă, desigur, şi de cererea de forţă de muncă feminină existentă la nivelul angajatorilor, 
strâns legată de percepţiile acestora asupra rolurilor profesionale de gen). 

 Vom încerca, în continuarea să trecem în revistă celălalt aspect al inegalităţii accesului pe 
piaţa muncii, care vizează, de această dată, membrii etniei rome (versus restul populaţiei din 
România), şi care se manifestă cu o anvergură mult mai mare decât în cazul segregării de gen.  

 Un prim studiu care ne-a oferit un punct de plecare pentru înţelegerea dificultăţilor de 
integrare socială a romilor l-a constituit Barometrul Relaţiilor Etnice, realizat de Metro Media 
Transilvania în anul 2001 (program al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală –
CRDE -, organizaţie membră a reţelei Soros Open Network). 
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 Din multitudinea inforrmaţiilor relevante cuprinse în acest studiu ne-am oprit la cele vizând 
imaginile în oglindă ale diferitor etnii privitoare la anumite particularităţi culturale pentru a releva 
cantitativ intensitatea stereotipurilor etnice. Ne vom rezuma, însă, la câteva exemple elocvente: 
etnicii români şi cei maghiari au indicat (la prima, a doua sau a treia alegere) că romii sunt: 

- murdari   (50% români şi 36% maghiari) 
- hoţi    (50% români şi 44% maghiari)  
- leneşi   (39% români şi 48% maghiari) 
- dezbinaţi  (20% români şi 17% maghiari) 
- înapoiaţi   (19% români şi 31% maghiari).  

 Evident că romii nu acceptă trăsăturile negative care le-au fost atribuite, cu excepţia 
dezbinării, unde procentul auto-caracterizării este de 27%.  

 În momentul în care romii evaluează caracteristicile populaţiei de etnie română, imaginea e 
mai degrabă pozitivă:  

- cumsecade 51%,  
- primitori  37%,  
- harnici  35%,  
- inteligenţi 23% şi  
- cinstiţi  17%.  

 Autoevaluarea romilor folosind aceleaşi criterii duce la: 

- cumsecade 28%,  
- primitori  33%,  
- harnici  27%,  
- inteligenţi 17% şi  
- cinstiţi  12%.  

 De notat că cele 5 atribute, cele mai relevante pentru evaluarea, de către romi, a ne-romilor, 
sunt aceleași cu cele folosite mai frecvent de către romi în propria lor evaluare (de notat că romii 
aleg cu ponderi mai mici fiecare dintre cele 5 trăsături pozitive când se auto-evaluează 
comparativ cu aprecierea făcută celor de altă etnie – exprimă, deci, o părere mai proastă despre 
ei înșiși). 

 Exista, cel puţin în anul 2000, o puternică disparitate din perspectiva dezirabilităţii sociale a 
imaginilor în oglindă pentru etnicii români şi cei romi. E foarte posibil ca situaţia să se fi schimbat 
în bine în ultimii ani, dar supoziţia noastră este că stereotipurile etnice au nevoie de mult mai 
mult timp pentru a dispărea. Este un truism, credem, să arătăm că a-i percepe pe romi ca fiind 
leneşi sau hoţi reprezintă o potenţială barieră în ocuparea unui loc de muncă. 

 Al doilea jalon important în înţelegerea problemelor cu care se confruntă romii pe piaţa 
muncii l-a constituit Barometrul Incluziunii Romilor, realizat sub egida Fundaţiei pentru o 
Societate Deschisă, în 2007. Ancheta respectivă oferă o imagine relevantă a anvergurii 
diferenţelor dintre etnicii români şi cei romi privitor la atuurile necesare integrării pe piaţa muncii 
(educaţie, abilităţi profresionale) dar şi asupra anumitor discriminări făcute de angajatori între 
membrii celor două etnii (studiul are avantajul metodologic de a compara două eşantioane 
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reprezentative la nivel naţional, de dimensiuni apropite: 1215 persoane în eşantionul naţional şi 
1387 în cel de romi). 
 Tabelul 1. Studiile etnicilor romi şi ne-romi pe categorii de vârste 

 Vârsta > 40 ani Vârsta <40 
Etnia Neromi Romi Total Neromi Romi Total 
Fără şcoală 2.3% 26.3% 13.2% .8% 20.9% 12.8% 
Primar 17.7% 33.4% 24.8% 2.0% 23.1% 14.6% 
Gimnazial 27.2% 26.7% 26.9% 18.7% 38.2% 30.4% 
9-10 clase 22.4% 10.7% 17.1% 25.3% 12.6% 17.7% 
Liceu 22.2% 2.2% 13.2% 42.4% 4.3% 19.6% 
Facultate 8.2% 0.6% 4.8% 10.8% 0.8% 4.8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Ponderea celor care n-au făcut deloc şcoală era de 26.3% pentru romii având peste 40 de 
ani şi 20.9% pentru cei sub vârsta respectivă (pentru aceleaşi categorii de vârstă, în cazul ne-
romilor ponderile au fost de 2.3% respectiv de 0.8%). Procentul romilor care au absolvit cel mult 
gimnaziul (deci nu au au o calificare) este de 60.3% în cazul celor mai în vârstă şi de 61.3% 
pentru cei ce au sub 40 de ani (pentru ne-romi aceleaşi procente sunt de 44.9% respectiv de 
20.7%). De remarcat că între cei mai tineri şi cei mai în vârstă dintre romi diferenţele indică o 
uşoară îmbunătăţire a situaţiei (în cazul ne-romilor, însă, creşterea e spectaculoasă mai ales 
pentru învăţământul liceal). 

 În barometrul de incluziune a romilor se cuantifică un fapt larg recunoscut, legătura directă 
între nivelul de studii al indivizilor şi veniturile acestora. Pe de altă parte, pentru fiecare nivel de 
studii (unde existau suficienţi subiecţi romi astfel încât comparaţia să fie posibilă), veniturile ne-
romilor erau mai mari (inegalitatea s-a păstrat şi dacă am comparat veniturile realizate de 
diferitele categorii socio-profesionale – acolo unde frecvenţele au fost suficient de mari). 

 Barometrul de incluziune a romilor permite relevarea unei relaţii directe între standardul 
material al părinţilor şi tendinţa acestora de a-şi sfătui propriii copii să urmeze studiile post-
gimnaziale dar, aspectul cel mai important este acela că, la venituri comparabile, romii 
recomandă în mai mică măsură continuarea traiectoriei şcolare. Explicaţia propusă este că 
romii, percepând că sunt discriminaţi, consideră că au şanse mai mici de a-şi valorifia studiile 
(şi, ca atare, acestea sunt mai puţin utile decât pentru ne-romi). 

 Datele din Barometrul Incluziunii Romilor arată că pentru fiecare aspect vizând capitalul 
social, ne-romii sunt avantajaţi; aspectul cu adevărat relevant este acela că pentru fiecare nivel 
de studii, indicele respectivului capital ia valori mai mici pentru romi. 

 Observaţiile de mai sus ar putea reprezenta argumente pentru ideea că în societatea 
românească se manifestă, realmente, discriminare în raport cu romii (probabil datorită distanţei 
sociale generate de stereotipul negativ faţă de membrii acestei etnii). 

 Problematica stereotipurilor şi a distanţei sociale în raport cu romii e surprinsă subtil, 
credem, în studiul „Vino mai aproape. Incluziunea şi excluziunea romilor în societatea 
românească de astăzi” (Fleck, G., Rughiniş, C., 2008). Faptul de a fi „ţigan” este adesea privit 
de către cei de altă etnie drept o cauză a stării de sărăcie, marginalitate, neintegrare, în 
consonanţă cu trăsături de caracter negative proprii, la modul global, romilor (şi care se transmit 
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de la o generaţie la alta). Discriminarea pozitivă nu e justificată, cred o parte din reprezentanţii 
autorităţii, atâta vreme cât romii nu fac ei înşişi eforturi pentru a se integra social. Eşecul şcolar, 
în acelaşi registru al culpabilizării etnicilor minoritari, e explicat, pur şi simplu, prin refuzul de a 
participa la ore şi, în mai general, prin lipsa dorinţei de a părăsi condiţia de cvasi-excluziune 
socială. Pe de altă parte, discriminarea pozitivă a romilor, măsurile de protecţie socială vizându-i 
direct sunt considerate contraproductive căci ar avea ca finalitate accentuarea gradului de 
dependenţă în raport cu statul.  

 Studiul relevă, în plus, că nu există o vizibilitate a culturii romilor, singurul aspect care pare 
să aibă relevanţă fiind limba vorbită (despre care o pondere importantă a respondenţilor 
consideră că ar fi pertinent să fie predată în şcoală copiilor romi). Privitor la distanţa socială în 
raport cu etnicii romi, 17.9% dintre cei de altă etnie i-ar accepta ca membri ai familiei, 42% i-ar 
accepta ca prieteni, 63.2% ca vecini, 69.6% ca şi colegi, 80.6% ca cetăţeni ai ţării şi 84.4% ca 
simpli turişti. Aspectul prin care ies în evidenţă romii, în comparaţie cu celelalte etnii (maghiari, 
evrei, chinezi, arabi şi cetăţeni ai Republicii Moldova) îl constituie respingerea cea mai puternică 
a calităţii de membru al familiei. De notat faptul că distanţa socială faţă de grupurile de altă etnie 
scade odată cu creşterea nivelului de studii. Un alt aspect foarte interesant este faptul că 
acceptarea romilor ca membri ai familiei de către ne-romi creşte odată cu mărimea localităţii. 

 Pe de altă parte, discriminarea în raport cu etnicii romi se manifestă uneori intens, mergând 
până a li se interzice accesul în spaţii publice pentru că se prezumă că vor încerca să fure sau 
că au un miros neplăcut (sunt nespălaţi). Ar mai trebui adăugat că respingerea interetnică se 
manifestă cu intensitate dinspre ne-romi pe când romii sunt mult mai toleranţi. 

 Privitor la ocuparea forţei de muncă, autorii relevă un fapt arhi-cunoscut dar cu atât mai 
important: înainte de 1989 marea majoritate a populaţiei rome era încadrată în muncă, chiar 
dacă în cele presupunând, în general, un nivel scăzut de pregătire profesională. Odată cu 
tranziţia la economia de piaţă au disparut tot mai multe locuri de muncă din fostele întreprinderi 
socialiste, mare parte presupunând muncă necalificată. Astfel, o bună parte dintre romii care 
actualmente nu au un serviciu reprezintă rezultatul unei schimbări structurale în economia 
românească, scăderea drastică a locurilor de muncă care nu presupun calificare profesională. 

 Fleck şi Rughiniş (2008) arată că, pe lângă lipsa pregătirii profesionale, care constituie o 
barieră importantă în calea angajării, există prejudecăţi ale angajatorilor care scad şi mai mult 
şansele romilor de a accede la un loc de muncă stabil. Se vorbeşte, de asemenea, de faptul că 
forţa de muncă romă este captivă geografic datorită costurilor prohibitive ale navetei (ca atare, 
muncile ocazionale si ajutoarele sociale rămân principala sursă de venit). Din interviurile 
realizate de cei doi autori rezultă că unele autorităţi locale au o percepţie profund negativă 
asupra disponibilităţii romilor de a munci: ei există, fac mulţi copiii şi vor să ştie ce măsuri se iau, 
ce face societatea pentru ei? Pe de altă parte, se manifestă un cerc vicios: romii care muncesc, 
având venituri ocazionale, riscă să piardă venitul minim garantat (deci sunt încurajaţi să nu 
muncească, având în vedere că veniturile ocazionale sunt sezoniere, nu asigură stabilitatea 
economică a gospodăriei). Rezultatul accesului inegal la muncă îl constituie faptul că pentru 
toate categoriile de vârstă, romii au ponderi mult mai mici ale celor care muncesc regulat. 
(ibidem, pag. 126). Pentru segmentul 18-24 de ani diferenţele sunt mici dar pentru cei având 25-
34 de ani 64% dintre ne-romi au serviciu faţă de numai 21% dintre romi (66% respectiv 31% 
pentru 34-44 ani şi 55% faţă de 28% pentru segmentul de vârstă 45-54 ani). Dimensiunea 
localităţii este într-o relaţie directă cu rata de ocupare (ibidem pag. 127) a celor având 18-59 de 
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ani (atît romi cât şi ne-romi) dar, pentru romi, situaţia e cea mai dificilă în satele centre de 
comună - 20.1% ocupaţi – în satele obişnite -18.9% - şi în oraşele mici -15.3% (în aceeaşi 
ordine, ratele de ocupare ale ne-romilor sunt 49.5%, 37.4% şi 48.4%). 

 Aceiaşi autori (2008) sugerează cauze ale traiectoriilor şcolare scurte şi ale abandonului: în 
primul rând, faptul că educaţia formală, în sine, nu reprezintă, de una singură, soluţia 
problemelor etnicilor romi (e doar unul dintre factorii care pot conduce la integrarea socială). În 
acest sens, mulţi copii romi sunt cuprinşi în două lumi cu seturi de valori, atitudini şi modele de 
comportament foarte diferite: şcoala şi familia / vecinătatea. În acest context, este greu de 
imaginat ce poate aduce realmente util prelungirea şcolarităţii, mai ales în situaţia în care faptul 
de a depăşi nivelul gimnazial necesită cheltuieli care depăşesc posibilităţile materiale ale 
majorităţii părinţilor romi. 

 Multe dintre mărturiile subiecţilor intervievaţi (Fleck şi Rughiniş, 2008, pag. 148, 149, 150, 
151) converg către ideea că în cazul etnicilor romi şcoala este un spaţiu al prezenţei obligatorii, 
garanţie a obţinerii alocaţiilor, şi nu un loc în care e interiorizată lumea socială proprie existenţei 
viitoare. Conform aceloraşi mărturii, şcolarizarea e adesea pur formală, elevii romi primind note 
de terecere (pentru a se evita corigenţa) de teama că aceştia ar abandona sistemul de 
învăţământ (nivelul de pregătire, însă, este atât de scăzut încât poate friza chiar analfabetismul). 

 În partea de final a succintei noastre incursiuni în analiza problematicii ocupării romilor, 
dorim să amintim lucrarea coordonată de Sorin Cace (2008), „Accesul romilor pe piaţa muncii. – 
aspiraţii, factori şi strategii de reuşită”, care conţine, pe lângă analize calitative interesante ale 
problematicii ocupării la nivelul unor comunităţi mixte etnic, şi interviuri individuale, creionând 
imaginea dinspre interiorul etniei rome cu privire la identificarea / valorificarea oportunităţilor de 
pe piaţa muncii. Priviţi individual, romii par să se confrunte, în ceea ce priveşte alegerea 
drumului în viaţă, cu probleme foarte apropiate de cele proprii celorlalţi etnici. Situaţiile de 
discriminare flagrantă sunt foarte rare, iar dificultatea mai mare pare a fi depăşirea din interior a 
unei bariere culturale, formularea de scopuri similare cu ale majorităţii şi implicarea 
perseverentă în atingerea acestora. S-ar putea, însă, ca imaginea sugerată anterior să fie 
deformată de faptul că interviurile individuale i-au vizat pe cei care au reuşit să se integreze 
profesional (ar trebui, probabil, completată cu interviuri aplicate unor romi care au făcut eforturi 
asidue de integrare dar au eşuat). 

 Amploarea şi complexitatea deconcertantă a câmpului de investigaţie vizând discriminările 
care se manifestă pe piaţa muncii face foarte dificilă selecţia acelor studii capabile să ofere cel 
mai bun suport pentru o cercetare punctuală, centrată, în principal, pe problemele cu care se 
confruntă femeile, respectiv etnicii romi atunci când încearcă să obţină un loc de muncă. Din 
păcate, în literatura de specialitate consultată, am întâlnit foarte rar perspectiva angajatorilor 
referitoare la ocuparea forţei de muncă, perspectivă care reprezintă, de fapt, obiectul studiului 
nostru. 

Prezentarea generală a studiului 
 Analiza pe care am realizat-o urmăreşte relevarea anumitor percepţii şi practici ale 
angajatorilor referitoare la categorii de persoane vulnerabile pe piaţa muncii utilizând statisticile 
oficiale şi informaţii obţinute printr-o abordare duală (calitativă şi cantitativă) a problematicii 
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ocupării, având ca finalitate identificarea unor posibile modalităţi de reducere a discriminărilor în 
raport cu cei aflaţi în situaţie de risc (în primul rând, persoanele de sex feminin şi etnicii romi). 

 Menţionăm faptul că studiul nostru se înscrie în cadrul definit de proiectul* ”Dezvoltarea de 
programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii 
accesului pe piaţa muncii”, împreună cu alte cercetări de teren, preponderent calitative, care au 
vizat diferite perspective asupra problematicii ocupării grupurilor vulnerabile (cea a femeilor 
recent intrate în şomaj sau de etnie romă, cea oferită de furnizorii de servicii sociale, AJOFM, 
etc.). Pentru a se putea construi o imagine globală asupra dificultăţilor cu care se confruntă 
anumite grupuri defavorizate pe piaţa muncii, perspectiva angajatorilor credem că este 
importantă deoarece, în ultimă instanţă, ei sunt cei care acceptă sau resping persoana care 
solicită un serviciu. 

 Subliniem că am vizat problematica angajării din mediul privat deoarece credem că în 
instituţiile publice situaţia este mult diferită iar studiul ambelor perspective ar fi necesitat analize, 
cantitative şi calitative, distincte (lipsa resurselor nu ne-a permis respectiva abordare duală). 
Argumentul ar fi că în mediul privat (spre deosebire de cel public) angajarea vizează 
maximizarea beneficiilor patronului şi, deci, acesta nu va coopta în propria echipă indivizi 
incompetenţi, doar pentru că au fost recomandaţi de cineva sau pentru că au dat bani. Limitând 
analiza la mediul privat am redus mult, efectul (ilicit) al reţelei de sociabilitate asupra şanselor 
indivizilor de a obţine un serviciu. Astfel, variabile ca etnia, apartenenţa de sex sau nivelul de 
studii pot fi evaluate în afara poziţiilor de forţă care s-ar putea afla în spatele persoanelor care ar 
avea respectivele caracteristici. 

 Precizăm, în plus, că metoda de cercetare pe care am folosit-o este studiul de caz, 
deoarece informaţiile pe care le-am cules provin, în marea lor majoritate, din judeţul Alba, în 
condiţiile în care Proiectul în cadrul căruia am realizat analiza se referea la Regiunile de 
dezvoltare Nord-Vest şi Centru (cuprinzând 12 judeţe). Rezultatele cercetării nu vor putea fi 
generalizate la nivelul României sau al unor regiuni de dezvoltare dar pot furniza, credem noi, 
ipoteze consistente pentru studii viitoare, cu o acoperire mult mai mare şi bazându-se pe 
proceduri statistice de eşantionare. 

 Studiul a fost realizat în trei paşi, primul constituindu-l construirea unui „fundal statistic” din 
care să rezulte situaţia pieţei forţei de muncă din judeţul Alba în cadrul regiunilor de dezvoltare 
Nord-Vest şi Centru în funcţie de aspecte macro-sociale aflate în legătură cu rata de activitate, 
ocupare sau şomaj. Am urmărit să stabilim dacă anumite percepţii sau practici ale angajatorilor 
ar putea fi legate de particularităţile judeţului Alba (în speţă, numărul de locuri de muncă 
disponibile şi raportul cerere/ofertă). Analiza asupra statisticilor oficiale a comportat dificultăţi 
generate atât de numărul mic de informaţii vizând problematica ocupării cuantificate la nivel de 
judeţ (incluzând structura demografică) cât şi de lipsa de actualitate a unora dintre informaţii. 

 Al doilea pas al studiului nostru l-a constituit o analiză calitativă a problematicii ocupării 
anumitor grupuri vulnerabile pe piaţa forţei de muncă, folosind interviul semistructurat ca metodă 
specifică. Am construit ghiduri de interviu pentru angajatorii din mediul privat şi pentru lucrătorii 
de la AJOFM Alba încercând să identificăm perspectiva acestora asupra posibilelor discriminări 
în angajarea personalului, natura grupurilor în situaţie de risc şi nivelul de transparenţă a ofertei 
de forţă de muncă (inclusiv prin transmiterea informaţiilor de la firme spre AJOFM). 
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 Cea de a treia etapă a demersului nostru analitic a fost reprezentată de o anchetă 
sociologică în care chestionarele au fost aplicate angajatorilor din judeţul Alba şi din localităţi 
limitrofe acestuia. În proiectarea chestionarelor am utilizat rezultatele analizei calitative, pentru a 
obţine o cuantificare a opiniilor emergente în interviuri (dar şi pentru a releva aspecte noi, mai 
ales legate de factorii ce influenţează percepţia asupra recompenselor salariale licite). Selecţia 
firmelor din care au fost culese informaţiile n-a fost aleatoare ci s-a realizat prin intermediul 
reţelelor de sociabilitate ale operatorilor de teren, studenţi în anul I şi II ai secţiei de sociologie. 
Am optat pentru această identificare a populaţiei nu din lipsa unui cadru de eşantionare (există 
pe internet liste cu firme şi chiar informaţii de bază despre acestea), ci deoarece obţinerea 
informaţiilor consistente despre agenţii economici este foarte dificilă atunci când nu există o 
persoană de legătură. Am renunţat la reprezentativitatea statistică (care s-ar fi limitat, oricum, la 
judeţul Alba datorită constrângerilor materiale) şi am preferat să obţinem date cât mai complete 
şi mai reale de la firmele în care operatorilor de teren li s-a facilitat accesul. Chiar dacă nu e 
vorba de un eşantion, populaţia prezintă o mare diversitate pentru că cele 254 de chestionare 
au fost aplicate de 26 de studenţi proveniţi din localităţi şi medii diferite, din categorii sociale 
distincte. Fiecare student a apelat la cunoscuţi, la rude sau la prieteni ai acestora pentru a găsi o 
cale de acces înspre persoanele care puteau să le răspundă la întrebările chestionarului (fiecare 
operator trebuia să obţină informaţii de la zece firme).  

Aspecte ale pieţei forţei de muncă din Regiunile de Dezvoltare 
Nord-Vest şi Centru 

 Datele la care am avut acces, la nivel de judeţ, au fost puţine şi, din păcate, cu relevanţă 
limitată pentru problematica ocupării. A trebuit să ne limităm la date oferite de Agenţia Naţională 
de Ocupare a Forţei de muncă şi de Institutul Naţional de Statistică şi să apelăm la calcule 
aproximative pentru a obţine datele care ne interesau. Vom analiza, în primul rând, rata 
şomajului, aşa cum apărea în statisticile ANOFM, pentru lunile aprilie şi iunie 2011, nu neapărat 
pentru că şomajul ar reprezenta dimensiunea cea mai relevantă a pieţei muncii ci deoarece este 
cea mai accesibilă. Cele două momente de timp au fost selectate deoarece sunt apropiate de 
perioada în care am cules date calitative şi cantitative de la nivelul judeţului Alba (începutul lunii 
iulie, 2011). 

 Ordonând descrescător cele 12 judeţe în funcţie de rata globală a şomajului pentru valorile 
înregistrate la 30 aprilie 2011, Judeţul Alba, pe care,îl vizăm în primul rând, se află pe poziţia a 
doua, după Covasna (poziţie pe care o păstrează, de altfel, şi la 30 iunie 2011). La polul opus 
găsim judeţele Cluj, Maramureş, Bihor şi Sibiu.  

 Ierarhiile valabile pentru ansamblul populaţiei se regăsesc şi separat pe sexe, cu câteva 
inversiuni (Covasna, Alba şi Harghita au ratele cele mai mari ale şomajului atât pentru bărbaţi 
cât şi pentru femei pe când Clujul, Maramureşul, Bihorul şi Sibiul au ratele cele mai mici). 

 Un nivel scăzut al şomajului nu înseamnă, neapărat, o situaţie economică înfloritoare pentru 
un judeţ. Dacă atât rata de activitate cât şi cea de ocupare sunt reduse, şomajul poate fi mic dar 
contextul este, mai degrabă, cel a sărăciei generalizate. Această situaţie este posibilă într-o 
zonă cu puţine locuri de muncă, în care şomerii de lungă durată ajung să fie încadraţi ca 
populaţie inactivă (după sistarea ajutorului de şomaj, indivizii sunt încadraţi de AJOFM ca 
şomeri neindemnizaţi doar pentru o perioadă determinată, apoi sunt eliminaţi din bazele de 
date). În acest context de lipsă, pe termen lung, a locurilor de muncă, este plauzibil ca, cel puţin 
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în statisticile oficiale, să apară un segment important de persoane inactive (şi care au o poziţie 
ambiguă: ar dori un loc de muncă dar nu au şanse să-l găsească sau, cel puţin, aşa percep 
lucrurile şi, ca atare, tind să renunţe la prospectarea sistematică a ofertei – de multe ori lipsită 
de transparenţă). 

 Chiar dacă statusul de şomer (neindemnizat) este oarecum incert, am utilizat datele 
ANOFM pentru a estima populaţia activă, în condiţiile în care există date despre numărul de 
şomeri, total şi pe sexe, precum şi despre rata şomajului (la nivel global şi pe sexe).  

Rata şomajului = număr de şomeri / populaţie activă, deci: 

Populaţia activă = număr de şomeri / rata şomajului 

 Evident, calculând astfel populaţia activă, toţi cei în vârstă de muncă (15-64 ani) care caută 
un loc de muncă dar nu sunt înregistraţi la ANOFM ca şomeri vor fi consideraţi persoane 
inactive.  

 Pentru a putea evalua ratele de activitate ar fi nevoie, în plus, de volumul populaţiei în 
vârstă de muncă la nivelul fiecărui judeţ. Cele mai recente informaţii de această natură le-am 
identificat în Anuarul Statistic 2011 (unde datele se refereau la 1 iulie 2010 şi nu erau defalcate 
pe sexe). 

Rata de activitate = populaţia activă / populaţia în vârstă de muncă 

 Ultimul pas ar fi calcularea ratelor de ocupare, făcând diferenţa dintre ratele de activitate şi 
cele ale şomajului. Evident, e vorba de o aproximaţie, neavând acces la numărul real de 
persoane în vârstă de muncă la 30 aprilie 2011 pentru judeţele avute în vedere (aproximaţie 
utilă, totuşi, în comparaţiile dintre judeţe). 

Rata de ocupare  = rata de activitate – rata şomajului 

 În tabelul 2 sunt prezentate datele preluate de la ANOFM (cele vizând anul 2011) şi cele 
referitoare la populaţia pe judeţe şi pe categorii de vârstă, la 1 iulie 2010. 
 Tabelul 2. Populaţia totală şi în vârstă de muncă, pe judeţe, la 1 iulie 2010, populaţia activă, totală şi 
 pe sexe în aprilie 2011 şi ratele de activitate, şomaj şi ocupare 

JUDEȚUL 
Populaţie1 iulie 2010 (mii) Populaţie activă aprilie 2011 (mii) Rate raportate la 1 iulie 2010 
Total 15-64 ani Total Femei Bărbaţi Activitate Șomaj Ocupare 

CLUJ 691.0 492.0 345.7 153.5 192.2 70.3 3.7 66.5 
BIHOR 592.6 413.0 285.8 141.5 144.3 69.2 4.2 65.0 
ALBA 372.3 261.3 182.8 89.7 93.1 70.0 7.7 62.2 
SĂLAJ 241.0 164.1 108.4 51.1 57.3 66.1 6.3 59.8 
HARGHITA 324.9 224.1 144.7 67.1 77.6 64.6 6.7 57.9 
SIBIU 425.3 303.1 185.5 84.1 101.4 61.2 4.6 56.6 
MUREŞ 580.2 396.9 249.4 110.7 138.7 62.8 6.3 56.5 
BISTRIŢA 317.2 221.4 135.6 65.7 69.9 61.3 5.1 56.1 
SATU-MARE 364.1 260.4 156.5 74.2 82.3 60.1 4.8 55.3 
MARAMUREŞ 510.5 362.3 208.6 102.3 106.3 57.6 4.2 53.4 
COVASNA 222.4 153.7 93.5 46.9 46.6 60.8 7.9 52.9 
BRAŞOV 598.3 436.0 251.3 108.9 142.4 57.6 4.9 52.7 

Sursa: ANOFM aprilie 2011 şi Institutul Naţional de Statistică, iulie 2010 

 Dacă ne ghidăm după informaţiile prezentate în tabelul 2, unde judeţele au fost ordonate 
descrescător după rata de ocupare, cea mai bună poziţie este ocupată de judeţul Cluj, urmat 
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îndeaproape de Bihor (rate de activitate şi ocupare maxime şi şomaj minim). Judeţul Alba are o 
poziţie mai greu de interpretat deoarece rata de activitate e a doua ca mărime dar şomajul este 
foarte ridicat (locul II, după Covasna) iar rata de ocupare este relativ ridicată (locul III după Cluj 
şi Bihor). 

 La celălalt capăt al scalei ratelor de ocupare se situează Braşovul, Covasna şi Maramureşul 
dar, dintre cele trei, doar Covasna are o rată mare a şomajului. Este evident că aceste cifre pot 
ascunde o serie de erori şi că trebuie privite cu multă precauţie. Vom face câteva observaţii 
vizând raportul dintre rata de activitate pe sexe la nivelul judeţelor. În Cluj, femeile active având 
15-64 de ani sunt mult mai puţine decât bărbaţii (153.5 faţă de 192.2 mii persoane). În Bihor şi 
Alba, ratele de activitate, pe sexe, sunt, însă, apropiate; în judeţul Cluj, însă, cuprinderea 
puternică a bărbaţilor în populaţia activă şi ocupată, compensează integrarea profesională 
scăzută a femeilor. 

 În continuare, am încercat să aflăm mai multe despre oferta de locuri de muncă care a 
existat în cele 12 judeţe ale Regiunilor de dezvoltare Nord-Vest şi Centru în perioada apropiată 
celei în care ne-am desfăşurat cercetarea de teren. Am luat în considerare şi veniturile medii ale 
salariaţilor, aspect relevant pentru dezoltarea economică a judeţului (probabil că acolo unde 
cererea de forţă de muncă este mare, şi salariile oferite de angajatori vor fi mai mari; din contră, 
unde cererea este mică, angajatorii îşi pot permite să ofere salariul minim pe economie 
deoarece concurenţa între cei care sunt în căutarea unui serviciu e acerbă). Un alt criteriu de 
comparaţie între judeţe a fost pensia medie, în ideea că reflectă, parţial, care a fost relaţia dintre 
cererea şi oferta de forţă de muncă în perioada anterioară (pensia depinzând de veniturile 
realizate în viaţa activă).  

 În tabelul 3 am ordonat cele 12 judeţe după numărul de locuri de muncă declarate vacante, 
la AJOFM, în perioada 7 ianuarie – 4 august 2011, raportat la populaţia având 15-64 ani (am 
presupus că cererea de mână de lucru oferă informaţii consistente despre forţa economică a 
judeţelor). 
 Tabelul 3 .Locurile de muncă declarate vacante (AJOFM 7 ian. – 4 aug.), per total şi raportat la 
 populaţia activă / în vârstă de muncă şi valorile medii ale salariilor şi pensiilor (Macroregiunea 1) 

Judeţul 
Total locuri de 
muncă la ajofm  
(7 ian. 4 aug. 2011) 

Rate aprilie 2011  
raportate la pop. 1 iulie 2010 

Nr. locuri de muncă (AJOFM, 7 
ian. 14 aug. 2011) raportate la 
1000 pers.: 

Valori medii 2011 

Sal. net 
aprilie  

Pensie 
Trim. I activitate şomaj ocupare având 15-64 ani active 

Cluj 17311 70.3 3.7 66.5 35.2 50.1 1550 821 
Sibiu 9191 61.2 4.6 56.6 30.3 49.5 1627 794 
Harghita 6300 64.6 6.7 57.9 28.1 43.5 983 737 
Bistriţa 4844 61.3 5.1 56.1 21.9 35.7 1115 647 
Bihor 9000 69.2 4.2 65.0 21.8 31.5 1086 723 
Satu-mare 5283 60.1 4.8 55.3 20.3 33.8 1065 660 
Mureş 6730 62.8 6.3 56.5 17.0 27.0 1281 727 
Sălaj 2398 66.1 6.3 59.8 14.6 22.1 1112 690 
Maramureş 4528 57.6 4.2 53.4 12.5 21.7 1026 751 
Braşov 4468 57.6 4.9 52.7 10.2 17.8 1377 921 
Covasna 1426 60.8 7.9 52.9 9.3 15.3 1116 718 
Alba 1959 70.0 7.7 62.2 7.5 10.7 1232 758 
Sursa: ANOFM şi Institutul Naţional de Statistică 
  



Perspective ale angajatorilor asupra ocupării grupurilor vulnerabile 

97 
 

 În Cluj au existat cele mai multe locuri de muncă vacante în perioada mai sus amintită, 
conform datelor comunicate de către angajatori înspre AJOFM. Cifrele indicând cererea de forţă 
de muncă nu sunt, evident, cele exacte deoarece nu toţi angajatorii îşi onorează obligaţia legală 
de a transmite informaţii către AJOFM. Putem presupune, însă, că ratele de nerespectare a 
acestei proceduri sunt comparabile, pentru cele douăsprezece judeţe, astfel încât ierarhia este, 
probabil, cea corectă. De notat că judeţul Cluj se află pe locul întâi în funcţie de toate criteriile 
luate în calcul, mai puţin salariul şi pensia medie, unde se află pe locul doi. 

 Pe locul doi ca ofertă de locuri de muncă se află Sibiul, având salariul mediu cel mai ridicat, 
şomaj scăzut dar o rată de ocupare şi de activitate mult mai mici decât în Cluj (de notat că în 
ambele localităţi ponderea femeilor active e sensibil mai mică decât a bărbaţilor). 

 Pe ultimele două locuri ale ierarhiei se situează judeţele Alba şi Covasna, cu cererea 
minimă de forţă de muncă şi cu şomajul maxim. Totuşi, Alba are o rată de activitate foarte mare, 
aproape aceeaşi pentru ambele sexe iar salariul şi pensia medie se află în zona de mijloc a 
ierarhiei. În Covasna ratele de activitate ale bărbaţilor şi femeilor sunt apropiate iar şomajul este 
cel mai mare dar, spre deosebire de Alba, aici şi rata de ocupare este foarte scăzută (din 12 
judeţe, doar în Braşov, este cu ceva mai mică). Valorile medii ale salariilor şi pensiilor sunt mai 
mici decât în judeţul Alba (Covasna se află, în ordine descrescătoare a valorilor medii, pe locul 7 
pentru salarii şi pe 9 pentru pensii; în Alba, poziţiile analoage sunt 5 şi 4 din cele 12 judeţe 
analizate). 

 Informaţiile pe care le-am putut obţine despre judeţele Macroregiunii 1 nu sunt cele mai 
relevante sau cele mai veridice astfel încât să permită construirea unei imagini pertinente asupra 
situaţiei existente pe pieţele muncii din cele 12 judeţe. În plus, datele prezentate sunt 
transversale, depinzând de factori economico-sociali conjuncturali. Credem, însă, că dificultăţile 
judeţului Alba sunt evidente: rata mare a şomajului şi foarte puţine locuri de muncă disponibile. 
Similaritatea, pe sexe, a ratelor de activitate (la nivelul cel mai ridicat dintre cele 12 judeţe) 
indică, credem noi, o presiune intensă a deprivării materiale asupra celor având între 15 şi 64 de 
ani, indifernt de sex, şi care îi mobilizează să caute un loc de muncă. Rata de ocupare relativ 
ridicată poate fi datorată ponderii mari a populaţiei rurale din judeţul Alba, pentru care principalul 
mijloc de subzistenţă îl constituie munca în gospodăria proprie (corespunzând statusului de 
persoană ocupată, pentru cei în vârstă de muncă, conform definiţiei INS). 

 În concluzie, datele la nivel de judeţ le vom considera ca vizând o perioadă scurtă, primele 
luni ale anului 2011, şi vom accepta că au un caracter conjunctural. Aceste informaţii, cu toate 
lipsurile lor, credem că au o anumită relevanţă pentru perspectiva angajatorilor din Alba asupra 
pieţei forţei de muncă (cel puţin pentru că discriminarea se poate manifesta mai intens atunci 
când angajatorii se confruntă cu un exces de ofertă de forţă de muncă, putând alege pe cine să 
accepte şi pe cine să respingă în funcţie de propriile atitudini, fără riscul de a rămâne posturile 
neocupate).  

 În continuare prezentăm succint rezultatele unei analize calitative vizându angajatorii din 
municipiul Aiud şi angajaţii AJOFM Alba, analiză care a avut ca scop surprinderea perspectivei 
„din interior” asupra pieţei muncii pentru două categorii de actori sociali importanţi pentru 
funcţionarea şi pentru descrierea statistică a acesteia (încercând să surprindem, evident, şi 
influenţa discrepanţei dintre locurile de muncă disponibile şi numărul celor aflaţi în căutarea unui 
serviciu). 
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Perspectiva angajatorilor şi a celor de la AJOFM Alba asupra pieţei 
forţei de muncă 

O abordare calitativă 

 Vom începe demersul nostru prin prezentarea interogaţiilor în raport cu care am încercat să 
aflăm perspectiva actorilor sociali asupra pieţei muncii. Am dorit să aflăm cum se manifestă 
posibilele discriminări, pe piaţa muncii, la angajarea femeilor în raport cu bărbaţii, a romilor faţă 
de celelalte etnii, a celor mai în vârstă sau a tinerilor absolvenţi faţă de alte categorii de vârstă 
ale populaţiei active. Fiind vorba de interviuri, am fost interesaţi, de asemenea, de modul în care 
percep angajatorii şi salariaţii AJOFM Alba, posibilele mecanisme care generează discriminare 
pe piaţa forţei de muncă. 

 Într-un alt registru, ni s-a părut important să cunoaştem opinia angajatorilor şi a celor de la 
AJOFM despre segregarea de gen a rolurilor profesionale şi, dacă ea există, ce consecinţe are 
asupre problematicii pieţei forţei de muncă 

 O altă chestiune pe care am încercat s-a aprofundăm prin intervievarea subiecţilor a vizat 
percepţia acestora asupra transparenţei şi funcţionalităţii legislaţiei vizând stimularea angajării 
şomerilor (global respectiv din unele categorii specifice, cum ar fi tinerii absolvenţi, de exemplu). 
La modul concret, am fost interesaţi de felul în care decurg angajările de personal pentru diferite 
categorii de firme, cum se colaborează cu AJOFM, ce strategii sunt folosite pentru diseminarea 
informaţiilor despre locurile de muncă vacantate sau despre cele nou create 

 În cazul angajaţilor AJOFM, informaţiile au fost culese în două contexte distincte: un interviu 
mai degrabă de grup, în care au fost prezente şi au intervenit în discuţie două sau chiar trei 
persoane, (chiar dacă doar una dintre ele era interlocutoarea cea mai frecventă) şi un interviu 
aplicat persoanei care se ocupa de consilierea şomerilor (angajatul AJOFM a specificat clar că 
nu e vorba de consiliere psihologică ci vizând medierea identificării unui loc de muncă). 

 Privitor la angajatori, am ales doar firme particulare din Aiud şi am încercat să surprindem 
situaţii cât mai diverse din perspectiva numărului de angajaţi şi al domeniului de activitate. 

 În total am aplicat 9 interviuri următoarelor persoane: 

- Angajatei serviciului personal (cu studii de specialitate) de la o firmă de confecţii încălţăminte 
având cam 400 de angajaţi (apoximativ 70 bărbaţi, restul femei); 
- Patronului unei firme de construcţii cu 21 de angajaţi (o femeie, vânzătoare, restul bărbaţi) 
având studii politehnice; 
- Patronul unei firme de construcţii metalice (având tot pregătire de inginer) cu 4 angajaţi bărbaţi;  
- Contabilei de la o firmă de producţie şi montaj dale (având studii universitare de specialitate) 
cu 23 de angajaţi (două femei, 21de bărbaţi);  
- Patronului unei firme de exploatare forestieră şi prelucrare primară a lemnului (233 angajaţi, 
din care 17 femei), având studii de inginerie; 
- Specialistului cu studii superioare angajat pentru problemele de personal al firmei de 
exploatare forestieră (cea cu 233 angajaţi); 
- Sefului de sindicat de la o firmă de construcţii prefabricate din beton (320 angajaţi, 80 femei) 
- Unui muncitor calificat care se ocupă de problemele de personal într-o firmă de vulcanizare 
auto, având 4 angajaţi de sex masculin (toţi muncitori calificaţi); 
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- Patronului unui atelier de reparaţii auto cu magazin de specialitate (14 angajaţi din care 6 
femei) care are studii medii. 

 Ca în orice abordare calitativă, există riscul ca imaginile oferite de interviuri să nu reflecte 
ansamblul problematicii vizate sau să o reflecte deformat. Conştienţi de acest risc, scopul 
nostru, atunci când am început realizarea interviurilor, a fost, în principal, să ne familiarizăm, pas 
cu pas, cu problematica pieţei muncii, într-un context defavorabil celor aflaţi în căutarea unui 
serviciu. În Aiud, ca şi în alte oraşe mici din Alba, au apărut puţine firme după 1989 dar au 
dispărut cele mari, care asigurau locuri de muncă pentru întregi zone incluzând rurarul din 
proximitate (înainte de 1989 se făcea naveta înspre Aiud, acum aiudenii lucrează în afara 
oraşului, frecvent în Alba Iulia, reşedinţa de judeţ, mult mai dezvoltată economic). 

 Vom prezenta unele aspecte care s-au regăsit în relatările mai multor subiecţi precum şi 
unele observaţii pe care le-am făcut după analizarea discuţiilor purtate cu actorii sociali (sau, 
evident, aspecte singulare dar relevante pentru studiul nostru). 

 Începem cu interviurile aplicate angajaţilor AJOFM Alba, deoarece aici perspectiva este mai 
omogenă (sunt angajaţii aceleiaşi instituţii).  

 Primul aspect sesizat a fost dificultatea operaţionalizării noţiunii de şomer, cu excepţia celor 
indemnizaţi, adică beneficiari ai ajutorul de şomaj. Cine sunt, însă, persoanele ce deţin acest 
drept? De exemplu, proaspeţii absolvenţi a 8 clase pot beneficia de şomaj doar dacă sunt luaţi 
în evidenţa AJOFM ca fiind în căutarea unui loc de muncă, dacă în termen de 60 de zile nu au 
reuşit să se angajeze şi, foarte important, dacă au împlinit 16 ani. La finalizarea studiilor 
gimnaziale tinerii nu au, încă, vârsta de 16 ani şi, pe de altă parte, unii angajaţi AJOFM au 
susţinut că ajutorul de şomaj ar fi destinat doar absolvenţilor care au o minimă pregătire 
profesională.  

 Situaţia e şi mai neclară referitor la şomerii neindemnizaţi: cei pentru care s-a epuizat 
perioada în care beneficiau de ajutor de şomaj sunt păstraţi în bazele de date AJOFM doar o 
perioadă determinată, după care sunt eliminaţi din statistici. Procedura e arbitrară dar necesară 
deoarece frecvent firmele nu respectă cerinţa legală de a transmite către AJOFM informaţiile 
despre locurile de muncă vacante (iar despre angajările pe care le fac din afara grupului 
şomerilor indemnizaţi, nici nu sunt obligate să transmită informaţii). Concluzia ar fi că date mai 
consistente despre şomaj se pot obţine de la INS, care apelează la anchete pe eşantioane de 
gospodării, dacă, evident, acestea ar fi disponibile pentru fiecare judeţ (nu doar la nivel de 
regiune de dezvoltare). 

 Angajaţii AJOFM Alba sunt cu toţii de acord că grupurile aflate în situaţia maximă de risc 
sunt romii care, adesea, n-au absolvit gimnaziul şi, ca atare, nu beneficiază de ajutorul de şomaj 
iar şansele de angajare sunt minime (datorită lipsei pregătirii profesionale). Interesant este că tot 
despre romi se afirmă că ştiu bine prestaţiile sociale la care au dreptul (legislaţia privind VMG, 
actele de care au nevoie, de exemplu). Pe lângă raritatea locurilor de muncă accesibile romilor, 
angajaţii AJOFM cred că aceştia, pe de o parte, respectă cu greu un program riguros de muncă 
şi, pe de altă parte, sunt motivaţi să muncească doar dacă recompensa este imediată (plata la 
sfârşitul zilei sau după ce „termină treaba”). Un alt aspect relevat de angajaţii AJOFM ar fi acela 
că romii ar fi dispuşi să participe la programe de finalizare a studiilor (de tipul „A doua şansă”) 
dacă acestea se desfăşoară în zona în care locuiesc (concret, un astfel de program n-a avut 
succes datorită desfăşurării cursurilor în afara comunităţii). Ca o imagine generală, angajaţii 
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AJOFM consideră că romii rareori sunt angajaţi cu acte şi, ca atare, foarte puţini dintre ei sunt 
sau pot fi încadraţi ca şomeri. 

 Funcţionarii de la AJOFM consideră că, în general, cei cu care interacţionează (ne-romi) au 
lacune majore în cunoaşterea aspectelor legislaţiei muncii care îi privesc direct şi, în consecinţă, 
adesea nu ştiu dacă firma la care au lucrat şi-a plătit obligaţiile faţă de CAS sau contribuţia 
pentru ajutorul de şomaj. 

 În plus, nu există o bază de date comună între AJOFM şi Inspectoratele Teritoriale de 
Muncă (dacă ar exista, s-ar putea clarifica lista şomerilor neindemnizaţi, în sensul de a şti clar 
dacă au reuşit sau nu să se angajeze). Nu în ultimul rând, angajaţii AJOFM, pentru perioada 
respectivă, au indicat un număr mic de locuri de muncă presupunând studii superioare 
comparativ cu celelalte. 

 Ne vom centra, în continuare, pe perspectiva angajatorilor din mediul privat asupra selecţiei 
personalului şi asupra dificultăţilor întâmpinate de grupurile defavorizate în raport cu ocuparea. 

 E importantă distincţia dintre firmele mici, în care, adesea, unul dintre angajaţi preia şi 
problemele legate de personal şi firmele mari, unde sunt angajaţi specialişti (care cunosc şi 
aplicată legislaţia muncii). Respectiva distincţie pare să fie relevantă şi privitor la transmiterea 
către AJOFM a informaţiilor despre locurile de muncă vacante: firmele mari se conformează, de 
obicei, pe când cele mici eludează mai frecvent această obligaţie (mai ales dacă e vorba de 
muncă sezonieră). 

 Firmele nu apelează la AJOFM pentru identificarea unui anumit gen de specialist sau simplu 
lucrător de care ar avea nevoie de obicei pentru că există suficiente persoane calificate care fac 
cereri de angajare direct către firmă. Există şi situaţii în care, deşi nu există specialişti 
disponibili, nu se apelează la AJOFM pentru că e vorba despre o specializare extrem de îngustă 
(caz în care calificarea se face la locul de muncă). 

 Informaţiile despre locurile de muncă vacantate sunt făcute publice prin radioul local, ziare 
judeţene dar cel mai frecvent sunt transmise prin reţelele de sociabilitate ale angajaţilor precum 
şi prin comunicarea directă cu cei interesaţi, la sediul firmei. Majoritatea subiecţilor intervievaţi 
au declarat că, de obicei, selecţia personalului se face printr-o probă de lucru, urmată de o 
perioadă de angajare de probă (situaţia e tipică pentru firmele care găsesc cu uşurinţă personal 
calificat). Pe de altă parte, patronul firmei de reparaţii auto a declarat că deşi sunt mulţi mecanici 
auto, este greu să găseşti un specialist bine pregătit, care să identifice / remedieze rapid 
defecţiunile, ceea ce înseamnă eficienţă (productivitate) şi profit. 

 Dincolo de criteriile concrete în funcţie de care se face angajarea, se pare că proba de lucru 
şi/sau angajarea pe o perioadă determinată reprezintă modelul larg răspândit care permite 
patronului să evalueze măsura în care potenţialul angajat va fi realmente util. Privitor la şansele 
diferitelor grupuri sociale de a fi angajate, la nivel declarativ, nu există discriminare între sexe, 
între etnii, între o categorie de vârstă şi alta: tot ceea ce contează e competenţa (sau să fii „în 
putere”, dacă e nevoie de forţă fizică). Totuşi, piaţa muncii pare să fie scindată în activităţi 
„tipic/preponderent masculine” şi „tipic/preponderent feminine”, angajaţii şi angajatorii fiind în 
consens tacit din această perspectivă (femeile nu solicită posturi „tipic masculine” şi viceversa; 
angajatorii respectă, şi ei, rolurile de gen când îşi selectează personalul).  
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 Credem că discriminarea femeilor în raport cu bărbaţii este mai subtilă: pentru munca într-o 
exploatare forestieră nici nu se pune problema ca o femeie să solicite un astfel de post şi nici 
să-l obţină, dacă l-ar dori, totuşi. În cazul bărbaţilor, sansele ocupării unui loc de muncă „tipic 
sau preponderent feminin” sunt, probabil, mult mai mari (de exemplu, ambalatul încălţămintei).  

 Poziţia celor intervievaţi faţă de angajarea categoriilor defavorizate care beneficiază de 
facilităţi depinde de existenţa unui specialist pe probleme de personal (care cunoaşte 
respectivele facilităţi) şi, pe de altă parte, de importanţa acordată pregătirii profesionale a 
angajaţilor. Dacă calificarea nu e foarte importantă sau se poate face la locul de muncă, 
facilităţile de care se bucură categoriile defavorizate sunt importante pentru angajatori. Dacă se 
pune accent foarte mare pe nivelul de pregătire profesională al potenţialului angajat, se ignoră 
respectivele facilităţi. 

 Privitor la romi, cei intervievaţi spun că sunt dispuşi să angajeze pe oricine este potrivit 
pentru locul de muncă disponibil. Problema, pentru respectivul grup etnic, ar fi doar aceea a 
lipsei de pregătire profesională şi, în acelaşi timp, numărul mic de locuri de muncă necalificată 
(odată cu recesiunea, multe munci necalificate au fost transferate suplimentar personalului 
calificat (curăţenia la locul de muncă, căratul materialelor, etc.). Pe de altă parte, falimentarea 
firmelor mari a redus drastic locurile de muncă necalificată. 

 Unii angajatorii au relevat lipsa cunoştinţelor practice ale absolvenţilor şcolii profesionale 
sau ai liceului tehnic (în speţă cei interesaţi de personal înalt calificat – atelierul de reparaţii 
auto). Perspectiva angajatorilor aiudeni asupra ocupării forţei de muncă diferă foarte mult în 
funcţie de mărimea firmei şi natura activităţii acesteia. Legislaţia privind facilităţile de care se 
bucură diferitele categorii de şomeri şi tinerii absolvenţi este cunoscută, la nivelul firmei, dacă 
există specialist angajat special pentru probleme de personal şi este valorificată doar dacă 
angajatorii nu pun un accent deosebit pe pregătirea profesională de vârf a noilor salariaţi. 
Discriminarea de gen se face tacit, persoanele în căutarea unui loc de muncă şi angajatori 
părând să accepte disimetriile de rol profesional dintre bărbaţi şi femei, cu un accent mai intens 
pus pe barierele cu care se confruntă femeile. Discriminarea romilor n-a putut fi surprinsă în 
profunzime prin interviurile realizate deoarece, invariabil, cei din echipa managerială a firmei au 
invocat aceeaşi idee, că angajarea se face în funcţie de competenţa profesională (care lipseşte 
celor mai mulţi romi). Acolo unde au existat mai multe locuri de muncă necalificate (firma de 
confecţii încălţăminte, de exemplu) erau şi romi angajaţi, fapt care nu exclude, evident, posibile 
bariere cu care se confruntă. 

 Abordarea calitativă a problematicii angajării forţei de muncă pe care am prezentat-o succint 
a avut ca principal scop identificarea aspectelor care apar în prim plan într-un context specific al 
relaţiei dintre cererea mare şi oferta scăzută de locuri de muncă (aspecte pe care, cel puţin 
parţial, le-am operaţionalizat şi le-am abordat cantitativ, printr-o anchetă sociologică). 

Perspectiva angajatorilor din Alba asupra pieţei forţei de muncă 

O abordare cantitativă 

 Scopul anchetei de teren a fost de a încerca să aflăm care sunt unele dintre atitudinile şi 
practicile angajatorilor din sectorul privat privind grupurile aflate în situaţie de risc din 
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perspectiva integrării profesionale pentru a identifica posibile căi de ameliorare a accesului pe 
piaţa muncii. 

 În mod specific ne-am propus să surprindem cum e percepută segregarea de gen a 
activităţii în cadrul firmelor, separat pe nivele de studii şi cum se reflectă în remunerarea 
considerată potrivită pentru munca masculină şi cea feminină. Am fost interesaţi, de asemenea, 
de percepţia asupra romilor, ca salariaţi, referitor la şansele lor de angajare şi la măsura în care 
aceştia deţin efectiv locuri de muncă (atât în cazul bărbaţilor cât şi în cel al femeilor).  

 Am dorit, în plus, să aflăm opinia angajatorilor asupra pregătirii profesionale din comunitate, 
în general, şi, în special, asupra celei proprii tinerilor absolvenţi pentru a estima dacă şansele 
mici de angajare ale acestora sunt datorate lipsei de experienţă sau şi pregătirii de specialitate 
precară. 

 Un ultim aspect abordat a fost modul în care colaborează firmele cu AJOFM, cât cunosc din 
legislaţia care defineşte avantajele existente în cazul angajării unor categorii defavorizate şi 
măsura în care au beneficiat de aceste avantaje (în ideea că politicile de ocupare a forţei de 
muncă nu funcţionează dacă actorii sociali direct interesaţi nu utilizează respectivele 
mecanisme). 

 Înainte de a continua demersul nostru, vom face câteva precizări de ordin metodologic 
privitoare la abordarea cantitativă a problematicii pieţei muncii (din perspectiva angajatorilor). 
Reamintim că metoda de cercetare a fost ancheta sociologică iar instrumentul de colectare a 
datelor l-a constituit chestionarul aplicat la sediul firmelor. Populaţia a fost constituită din 256 de 
firme din judeţul Alba şi localităţi limitrofe, fără a constitui un eşantion statistic reprezentativ 
datorită modului în care au fost selectate firmele (prin intermediul reţelelor de sociabilitate ale 
operatorilor de teren, care au cules datele direct de la angajatori, aplicând chestionarele 
directorilor, patronilor, economiştilor, responsabililor cu personalul sau cu marketingul). 

 În cele ce urmează vom prezenta, pe scurt, populaţia (firmelor) pe care am analizat-o.  

 Dintre cele 254 de firme cuprinse în analiză, 184 de firme au sediul urban şi 70, în rural.  

 Patronii au răspuns cel mai frecvnt la întrebările chestionarului (39%), urmaţi de directori 
(17%), contabili (14%), responsabili de personal (6%) şi contabili (6%).  

 Cele mai multe firme de la care s-au cules informaţii sunt mici având cel mult 38 de angajaţi 
(91% în rural şi 86% în urban). Mai mult, jumătate din ele au cel mult şase angajaţi (din care, 
probabil, nici unul nu e responsabil de personal). Pe de altă parte, în mediul rural au fost 
identificate instituţii având, în medie, un număr mult mai mic de angajaţi decât în mediul urban 
(în rural existau, în medie, per firmă, 8.7 bărbaţi şi 2.7 femei pe când în urban, 24.8 bărbaţi şi 18 
femei). 

 Angajaţii firmelor mici ocupă frecvent mai multe poziţii / funcţii: adesea patronul este şi 
director sau responsabil marketing (obţine comenzile, legătura cu furnizorii), economistul se 
ocupă şi de personal etc. De notat, pentru grupul de firme pe care le-am analizat, că numărul 
bărbaţilor angajaţi este sensibil mai mare decât al femeilor (7636 bărbaţi faţă de 4699 femei).  

 În judeţul Alba ratele de activitate, de şomaj şi de ocupare masculină şi feminină erau 
apropiate (la începutul anului 2011). Acest fapt era, însă, valabil pentru ansamblul locurilor de 
muncă, incluzându-le pe cele din sectorul public (unde ar fi posibil un excedent feminin). 
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 Ne vom opri aici cu prezentarea succintă a caracteristicilor generale ale populaţiei firmelor şi 
vom încerca, să relevăm unele aspecte legate direct de problematica ocupării forţei de muncă. 

 Pentru cei 254 de agenţi economici, respondenţii au declarat că, la selecţia personalului, se 
dă probă de lucru în 30% din cazuri iar angajări de probă se fac în 34% din situaţii (la sat 
ambele variante sunt mai rare: 28% faţă de 36% probă de lucru şi 31% faţă de 42% angajare de 
probă).  

 Probabil că la sat, unde comunitatea e mult mai restrânsă decât în urban, informaţiile 
firmelor despre viitorii angajaţi sunt mai consistente decât la oraş (astfel, proba de lucru sau 
angajarea de probă sunt mai puţin necesare). 

 Conform estimărilor angajatorilor (pentru că există evidenţe cu etnia personalului), în mediul 
rural sunt angajaţi 49 bărbaţi romi din totalul de 922 persoane de sex masculin, adică 5,3%; în 
cazul femeilor, ponderea este şi mai mică, de 3,7% (10 femei rome din totalul de 273). La oraş 
lucrează 290 bărbaţi romi dintr-un total de 6714, adică 4,3% şi 153 femei rome din 4426, 
reprezentând 3,5% dintre angajatele de sex feminin. Fără o statistică validă asupra ponderii 
romilor, nu putem estima reprezentarea acestora în cadrul angajaţilor firmelor pe care le 
analizăm. 

 Respondenţilor li s-a cerut, în plus, să indice numărul de angajaţi pe posturi necesitând 
studii universitare, postliceale, liceale / profesionale respectiv 8 clase sau mai puţin (per total, pe 
sexe şi în funcţie de apartenenţa etnică). Ponderea bărbaţilor cu studii superioare din totalul 
masculin e mai mică decât aceeaşi pondere calculată pentru femei (12.7% faţă de 15.1%) pe 
când în cazul studiilor postliceale situaţia e inversă (26.9% pentru bărbaţi faţă de 17%, în cazul 
femeilor). La nivelul muncitorilor calificaţi (posturi care necesită finalizarea liceului sau a şcolii 
profesionale) femeile (prin raportare la cele care au un loc de muncă) au ponderi cu aproximativ 
10% mai mari decât ale bărbaţilor (dar pentru muncile necalificate, ponderile femeilor sunt ceva 
mai mici). Comparând mediul urban cu cel rural, identificăm, la sat, ponderi sensibil mai mari ale 
posturilor necesitând studii superioare, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. 

 Trebuie să interpretăm corect ponderile anterior menţionate: este vorba de structura 
populaţiei ocupate în funcţie de nivelul de studii necesitat de locul de muncă. Astfel, ponderile 
femeilor având o muncă intelectuală se calculează prin raportare la totalul celor care au un 
serviciu (în condiţiile în care am văzut, deja, că, cel puţin per ansamblul firmelor, ponderea 
femeilor este sensibil mai mică). Chestiunea poate fi clarificată dacă analizăm, pentru fiecare 
nivel de studii, ponderea posturilor care sunt ocupate de către femei. 

 Atât la oraş dar mai ales la sat, ponderea femeilor care ocupă un loc de muncă, indiferent 
de nivelul de studii, este mai mică decât a bărbaţilor. În mediul urban diferenţele minime apar 
pentru posturilor necesitând studii superioare şi medii (liceu/profesională) iar cele maxime, 
pentru posturile de maiştri/tehnicieni respectiv pentru cele necalificate. Altfel spus, la nivelul 
firmelor analizate, femeile de la oraş au rată de ocupare mai mică decât a bărbaţilor dar cele 
care deţin un loc de muncă ocupă mai frecvent decât persoanele de sex masculin servicii care 
necesită studii superioare sau medii. În rural discrepanţa dintre ratele de ocupare ale celor două 
sexe este mult mai mare, urmând, însă, acelaşi model ca şi în cazul mediului urban. Ponderea 
mare a femeilor de la sat angajate pe locuri de muncă necesitând studii superioare nu înseamnă 
decât că cele care au terminat o facultate au şanse mai mari (sau se străduiesc în mai mare 
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măsură) decât cele fără pregătire profesională să-şi găsească un serviciu (în consonanţă cu 
nivelul de studii). 

 Faptul că procentul angajaţilor cu studii superioare (atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei) e 
mai mare la sat decât la oraş ar putea fi datorat numărului mediu mult mai mic de angajaţi per 
firmă, în condiţiile în care posturile necesitând studii superioare (contabil, secretară, specialist 
personal, jurist, etc.) sunt necesare şi în instituţiile mici. 

 Comparând studiile necesare posturilor ocupate de romi cu cele proprii tuturor angajaţilor 
firmelor (separat pe sexe şi medii de rezidenţă), cifrele vorbesc de la sine: nici o femeie sau 
bărbat rom nu este angajat pe un post necesitând studii superioare şi peste 50% dintre bărbaţii 
respectiv 34% din femeile de etnie romă fac muncă necalificată. Subliniem că este vorba de 
structura ocupării posturilor pe nivelele de studii presupuse de acestea, de etnicii romi (pe sexe 
şi medii) prin raportare la totalurile respectivelor grupuri (săteni/orăşeni respectiv bărbaţi/femei). 
Este probabil ca structura pe nivele de studii a etnicilor romi în vârstă de muncă să difere mult 
de cea a posturilor efectiv ocupate de ei (e posibil să-şi fi găsit de lucru mai degrabă cei având 
pregătire profesională).  

 Per global, 40% dintre locurile de muncă sunt ocupate de către femei (42% la oraş şi 23% la 
sat). Calculând aceleaşi procente pentru etnicii romi, obţinem 28% femei angajate per 
ansamblul etnicilor romi, 31% pentru oraş şi 5.5% pentru rural. Inegalitatea de gen vizând 
ocuparea unui loc de muncă e mai intensă în cazul romilor, poate datorită unui model cultural 
diferit sau din cauza presiunii mai mari a activităţilor domestice din familiile cu mulţi copii (pe de 
altă parte, pentru muncile necalificate angajtorii pot prefera bărbaţii).  

 Să notăm, totuşi, că aproximativ jumătate din bărbaţii romi care lucrează fac muncă 
calificată (13% înalt calificată) iar pentru femei ponderea este de 66% (15.6% înalt calificată). 
Altfel spus, cel puţin parţial, bariera în calea integrării romilor o constituie pregătirea profesională 
(în sensul că angajatorii acceptă să-i angajeze şi în munci calificate dacă au pregătirea 
necesară). 

 Graniţa dintre informaţiile reale despre angajaţii firmelor şi evaluările sau aproximările făcute 
de respondenţi este uneori incertă. De exemplu, în cazul etniei a fost vorba, foarte probabil, de 
hetero-atribuire iar, pe de altă parte, pentru firmele mari, numărul de angajaţi, pe sexe şi nivele 
de studii, a fost, adesea, estimat şi nu indicat exact deoarece firmele nu au astfel de statistici. 
Cu atât mai mult evaluările conduitei angajaţilor reprezintă opinii ale respondenţilor, nu date 
factuale. 

 Vom prezenta opiniile respondenţilor din firmele în care au lucrat efectiv etnici romi (acum 
sau în trecut) privitor la modul în care au făcut faţă exigenţelor de la locul de muncă (am primit 
informaţii din 57 de firme dar numai în 22 existau, atunci, etnici romi angajaţi). 

 Am asociat răspunsurile subiecţilor cu studiile acestora, presupunând că opiniile lor sunt, 
parţial, reflexul stereotipului existent faţă de romi şi că, în acelaşi timp, indezirabilitatea socială a 
ralierii la stereotip este percepută mai intens pentru cei având mai multă şcoală. Ipoteza nu a 
fost susţinută şi, în plus, fiind vorba doar de 57 de respondenţi, e discutabilă relevanţa oricărui 
tabel de asociere (nici categoria de vârstă a respondentului nici mediul de rezidenţă nu-au avut 
o relaţie univocă cu aprecierile vizând conduita angajaţilor romi raportată la cea a celorlalţi). 
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 Mulţi dintre angajatori (35% - 51%) apreciază că romii au avut „mai rar” sau „mult mai rar” 
decât ceilalţi un comportament adecvat la locul de muncă („Au respectat programul de lucru al 
firmei”, „S-au implicat intens în sarcinile de serviciu”, „Au terminat la timp ceea ce li s-a cerut sa 
facă”, „S-au ţinut de cuvânt când au promis ceva”, „Au avut un comportament politicos, 
civilizat”). Ponderile celor ce aleg variantele „mai des” sau „mult mai des” sunt insignifiante. 
Indiferent dacă este vorba despre o percepţie reală sau deformată de stereotip, consecinţele vor 
fi reale în momentul în care se va pune din nou problema angajării unui rom (să reţinem, totuşi, 
că peste jumătate din respondenţi nu văd diferenţe între rom şi ceilalţi privitor la conduita de la 
locul de muncă). 

 Ne-a interesat, în plus, părerea respondenţilor despre şansele romilor de a se angaja în 
cele 254 de firme din sectorul privat cuprinse în studiul nostru (prin comparaţie cu şansele ne-
romilor). 

 În cazul unui concurs, indiferent de raportul dintre pregătirea profesională a romilor şi cea a 
celorlalţi etnici, şansele de angajare ale celor dintâi sunt foarte frecvent evaluate ca nule, foarte 
mici sau mici (54% pentru situaţia în care romul are nivel egal de pregătire cu ceilalţi candidaţi, 
50% dacă romul are pregătire superioară şi 46% dacă numai romul are pregătirea profesională 
cerută de post). În mediul rural romii sunt acreditaţi cu şanse ceva mai bune decât în mediul 
urban; evaluări puţin mai optimiste sunt proprii şi respondenţilor mai tineri respectiv celor care 
au un nivel mai ridicat de studii (cu rezerva de rigoare vizând relevanţa statistică a asocierilor 
dintre variabile). 

 În rezumat, poziţia romilor pe piaţa muncii este precară: au puţină şcoală şi, în plus, au 
şanse clar mai mici (în opinia angajatorilor) de a-şi valorifica pregătirea profesională comparativ 
cu ceilalţi. Am putea spune că le sunt destinate ocupaţii indezirabile, unde nu au concurenţă; 
totuşi, dintre romii care muncesc, o pondere importantă fac munci (înalt) calificate. 

 În continuare, am încercat să aprofundăm analiza rolurilor profesionale de gen cerând 
părerea respondenţilor privitor la măsura în care locurile de muncă din propria firmă sunt 
potrivite, mai degrabă, pentru femei, pentru bărbaţi sau, în aceiaşi măsură, şi pentru unii şi 
pentru ceilalţi. 

 Respondenţii consideră posturile din propria firmă ca fiind puternic segregate în funcţie de 
gen, având în vedere că pentru majoritatea nivelelor de studii (şi mediilor de rezidenţă) mai puţin 
de jumătate din locurile de muncă sunt considerate la fel de potrivite pentru ambele sexe. 

 Deşi în cele 254 de firme sunt angajate mai puţine persoane de sex feminin pe locurile de 
muncă necesitând studii superioare, respondenţii consideră că aceste posturi sunt, mai frecvent, 
„potrivite mai mult pentru femei” (şi mai rar „potrivite mai mult pentru bărbaţi”). Pentru şcoala 
postliceală opţiunile sunt inverse faţă de cele vizând posturile care necesită studii superioare. 

 Am putea să ne întrebăm, desigur, dacă sexul respondentului influenţează diferenţierea de 
gen pe care o percepe la nivelul posturilor existente în firmă. Pentru locurile de muncă 
necesitând universitate am constatat că ambele sexe le consideră mai frecvent potrivite mai 
mult pentru femei decât pentru bărbaţi şi că opinia este mai larg împărtăşită de femei. Posturilor 
presupunând studii postliceale sunt mai adesea considerate „potrivite mai mult pentru bărbaţi” 
indiferent de sexul respondentului dar persoanele de sex masculin aleg mai frecvent respectiva 
variantă de răspuns. Pentru locurile de muncă necesitând studii medii (profesională/liceu) 
opiniile celor două sexe nu mai concordă: atât bărbaţii cât şi femeile consideră că posturile din 
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firmele în care lucrează sunt potrivite mai mult pentru cei de acelaşi sex cu ei. Referitor la 
muncile necalificate, majoritatea bărbaţilor (72%) le consideră potrivite mai mult pentru ei pe 
când femeile, în proporţie de 78%, le apreciază ca fiind „la fel de potrivite pentru ambele sexe” 
(14% le consideră potrivite mai mult pentru bărbaţi şi 8%, mai mult pentru femei). Dacă la nivelul 
superior al posturilor nu există, declarativ, bariere pentru integrarea profesională a femeilor, în 
cazul muncilor necalificate şansele acestora, percepute de către angajatori, sunt mult mai mici 
decât ale bărbaţilor (fapt valabil, de altfel, şi pentru posturile de tehnicieni sau maiştri). 

 Schimbând perspectiva, angajatorii, rugaţi să estimeze rezultatul dezvoltării propriei firme, 
au afirmat că ar apărea cel mai probabil locuri de muncă presupunând studii superioare, apoi 
cele de maiştri/ tehnicieni respectiv studii medii. Muncii necalificate i s-au acreditat şansele 
minime (actualmente, există 17.8% locuri de muncă în cele 254 de firme pentru cei necalificaţi, 
din care 11.1% sunt ocupate de bărbaţi şi 6.6% de către femei; e probabil ca ponderea lor să 
scadă în viitor). 

 În ceea ce priveşte opinia angajatorilor despre competenţa profesională a celor care au mai 
lucrat în domeniu şi care au încercat să se angajeze în firmă, marea majoritate (70%-90%) au 
apreciat ca fiind „bună” sau „foarte bună”pentru fiecare nivel de studii cerut de posturile vacante. 
Acelaşi gen de apreciere dar cu procente sensibil mai mici (între 35% şi 55%) s-a formulat în 
raport cu tinerii absolvenţi; ne-am fi aşteptat la o diferenţă mai mare, dar e posibil ca întrebarea 
să fi vizat un aspect puţin cunoscut, de fapt, angajatorilor (era vorba de cei care au încercat să 
se angajeze). 

 Referitor la diseminarea informaţiilor despre posturile vacante, respondenţii declară că cel 
mai frecvent sunt transmise prin reţelele de sociabilitate (56% des sau foarte des) apoi prin ziare 
(33% des / foarte des). Abia pe locul 3 se situează transmiterea informaţiilor către AJOFM (în 
38% din cazuri nu se transmit date „niciodată”, în 18% „rar” şi doar în 17% din situaţii este 
respectată „întotdeauna” obligaţia legală). Pe a patra poziţie se află apelul la un post de radio 
(9% des / f. des) iar pe ultimul loc, discuţiile cu cei care se interesează la firmă de posturile 
vacante (8% des / f. des). 

 Identificarea / formarea muncitorilor calificaţi necesari în firmă ni s-a părut importantă pentru 
funcţionarea pieţei muncii: aproape toţi respondenţii declară că există persoane disponibile cu 
pregătire profesională dorită (61% indică variantele „des” / „f. des” şi 30% aleg răspunsul „cam 
în 50% din cazuri”). Dacă nu există, totuşi, muncitorii cu calificarea dorită, opţiunea cea mai 
frecventă e calificarea la locul de muncă (28% des / f. des) şi, mai rar, trimiterea propriilor 
angajaţi la cursuri de calificare (25% des / f. des). La AJOFM se apelează mai rar pentru 
identificarea unui muncitor cu o calificare specifică (doar 21% indică variantele des sau f. des). 

 Răspunsurile subiecţilor reflectă situaţia existenţă pe o piaţă a muncii cu un şomaj ridicat, în 
care angajatorii găsesc uşor oameni calificaţi când au nevoie (în lipsa acestora, preferă 
calificarea la locul de muncă, mai ieftină, sau cursurile de calificare pentru proprii angajaţi). 
Colaborarea cu AJOFM pentru identificarea anumitor specialişti este cvasi-inexistentă (probabil 
pentru că lucrurile pot fi rezolvate la nivel local). 

 Ultima parte a studiului nostru vizează raportarea angajatorilor la o firmă fictivă, alcătuită din 
două secţii diferite, una de construcţii, cealaltă de confecţii îmbrăcăminte, având şi un sector 
administrativ care le deserveşte pe ambele. Am apelat la un exemplu concret (chiar fictiv) pentru 
a uniformiza obiectul opiniilor respondenţilor. Exemplul concret a permis, în plus, obţinerea unor 
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evaluări vizând modul în care ar trebui remunerate diferitele ocupaţii, necesitând nivele de studii 
distincte (sau considerate, tradiţional, potrivite mai degrabă pentru bărbaţi sau pentru femei). 

 Firma are 24 de posturi, cu câte şase persoane pentru fiecare nivel profesional: ocupaţii 
intelectuale, tehnicieni / maiştri, muncitori calificaţi respectiv muncitori necalificaţi. 

 
 Graficul 1 Organigrama (fictivă) a unei firme având două secţii şi un sector  administrativ 

 Iniţial, s-a cerut subiecţilor să împartă suma lunară de 36000 ron între cele patru categorii 
de angajaţi ai firmei; pentru intelectuali venitul mediu a fost de 2371 ron, pentru 
maiştri/tehnicieni, 1587 ron, pentru muncitorii calificaţi 1198 ron iar pentru cei necalificaţi, 843 
ron. Ierarhia era, evident, previzibilă. Interesant a fost modul de împărţire a banilor destinaţi 
fiecărui nivel de pregătire profesională între cele 6 posturi definite în organigramă (în condiţiile în 
care li s-a cerut să indice, pentru fiecare poziţie, dacă e potrivită mai degrabă pentru bărbaţi sau 
pentru femei). 

 Dintre angajaţii cu studii superioare, s-a considerat că inginerul constructor ar trebui plătit 
cel mai bine (2933 ron) iar 67% dintre respondenţi au considerat ocupaţia potrivită mai mult 
pentru bărbaţi (63% dintre subiecţi au evaluat şansele femeilor de a ocupa un post de inginer 
constructor ca fiind mai mici sau mult mai mici decât ale unui bărbat). Invers, meseria de 
economist, aflată pe locul 2 ca salarizare virtuală (2619 ron), e considerată potrivită mai degrabă 
pentru femei decât pentru bărbaţi iar femeile sunt acreditate cu şanse mai mari de a ocupa un 
astfel de loc de muncă. Postul de manager (2534 ron, în medie) se consideră mai degrabă 
potrivit pentru bărbaţi iar femeile au şanse mai mici decât aceştia să-l ocupe (e vorba, evident, 
de evaluări). Despre specialistul în design vestimentar, responsabilul cu problemele de 
marketing şi cel care se ocupă de personal se consideră că trebuie remuneraţi apropiat (în 
ordine, 2179, 2012 şi 2001 ron) dar în primul caz meseria este evaluată clar mai potrivită pentru 
femei, acestea fiind acreditate cu şanse mai mari de a ocupa un astfel de post. În marketing 
sunt ceva mai bine cotaţi bărbaţii, inclusiv ca şanse de ocupare iar în probleme de personal 
femeile sunt considerate ceva mai potrivite şi cu şanse mai mari de angajare. De notat că 
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singurele ocupaţii intelectuale (dintre cele 6 puse în discuţie) care sunt puternic diferenţiate pe 
sexe sunt inginerul constructor şi specialistul în design vestimentar. 

 Pentru tehnicieni şi maiştri diferenţierea de gen a posturilor este mai intensă decât în cazul 
ocupaţiilor intelectuale (atât ca şanse de ocupare cât şi ca nivel de „potrivire” pentru unul din 
sexe). Posturile din construcţii sunt apanajul bărbaţilor iar cele din atelierul de croitorie, al 
femeilor. E interesantă percepţia că „munca grea” de pe şantier n-ar trebui recompensată 
superior celei din confecţii (maistrul din croitorie e pe primul loc cu 1706 ron, iar pe locul 2, 
designerul de modele – 1608 ron). Pe ultimul loc, ca salarizare, sunt controlorii de calitate (din 
construcţii şi din croitorie). 

 În cazul muncitorilor calificaţi, intensitatea diferenţierii pe sexe se manifestă şi mai pregnant: 
despre lucrătorii din construcţii se consideră că trebuie să fie mai bine plătiţi decât cei din 
croitorie iar 79%-84% din respondenţi apreciază că cea dintâi categorie de activitate este 
potrivită mai degrabă pentru bărbaţi (90%-92% dintre cei chestionaţi cred că femeile au şanse 
mai mici sau mult mai mici decât bărbaţii să lucreze ca muncitori calificaţi în construcţii). De 
reţinut că dacă femeile nu pot fi muncitori calificaţi în construcţii, bărbaţii au acces la acest nivel 
de pregătire profesională în atelierul de croitorie.  

 Observaţiile vizând percepţiile asupra muncii calificate din consrucţii şi confecţii haine sunt 
valabile şi pentru munca necalificată cu precizarea că diferenţele de gen sunt considerate şi mai 
intense (96%-98% dintre muncile necalificate din construcţii sunt considerate mai potrivite 
pentru bărbaţi, iar şansele femeilor de a le ocupa sunt considerate mai mici sau mult mai mici de 
92%-96% dintre respondenţi). Deşi munca necalificată din croitorie e considerată mai frecvent 
potrivită pentru femei, în 32%-58% din cazuri se consideră că nu există diferenţieri de gen şi în 
32%-53% din situaţii bărbaţii şi femeile sunt acreditaţi cu şanse egale de a avea astfel de 
ocupaţii. 

 Suntem conştienţi că exemplul pus în discuţie este particular, deoarece diferenţa de forţă 
fizică dintre bărbaţi şi femei poate explica, parţial, percepţia asupra rolurilor profesionale de gen.  

 Pe de altă parte, e plauzibil să existe realmente un model diferit de raportare a celor două 
sexe la piaţa forţei de muncă, din perspectiva măsurii în care ele sunt potrivite mai degrabă 
pentru bărbaţi sau pentru femei. Dacă locurile de muncă sunt percepute ca fiind tot mai 
segregate în funcţie de gen cu cât presupun mai puţină şcoală şi dacă, în acelaşi timp, 
ocupaţiile tipic feminine sunt mai deschise bărbaţilor decât cele tipic masculine în raport cu 
femeile, am putea înţelege, parţial, de ce rata de ocupare feminină descreşte mai rapid decât 
cea masculină odată cu scăderea şcolarităţii. 

Discuţii finale 
 Discutând, pentru început, despre discriminarea femeilor în ceea ce priveşte accesul la 
piaţa muncii trebuie să ne întrebăm, mai întâi, dacă îşi doresc şi dacă fac aceleaşi eforturi ca şi 
bărbaţii pentru a se integra profesional sau modelul femeii care e datoare să aibă grijă de familie 
(în primul rând de copiii mici) este, încă, suficient de răspândit pentru a explica o parte 
importantă a diferenţei dintre ratele de ocupare ale celor două sexe. Este posibil ca, în destul de 
multe situaţii, un calcul al costurilor şi beneficiilor, incluzându-le pe cele psihologice, să 
sugereze că e preferabil ca femeia (mama) să se retragă din viaţa activă atunci când copiii sunt 
mici iar dacă, mai târziu, se angajează, să opteze pentru un program flexibil, cu normă parţială, 
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care să-i permită să se ocupe de gospodărie şi să ofere suport afectiv celorlalţi din familie. S-ar 
părea că majoritatea politicilor sociale care sprijină familia o fac de aşa natură încât cariera 
feminină să fie cât mai puţin influenţată negativ de apariţia copiilor şi de creşterea lor dar 
subînţeleg că mama trebuie ajutată, ea fiind cea care, în mod firesc, are în mai mare măsură 
talent, abilităţi sau chiar obligaţii de a avea grijă de familie şi gospodărie. 

 Literatura de specialitate consultată relevă şi faptul că, pe lângă rolul valorilor şi atitudinilor 
celor în vârstă de muncă faţă de problematica ocupării, o influenţă importantă asupra acestui 
domeniu o are şi cultura organizaţională vizând segregarea rolurilor profesionale de gen. În plus, 
accesul femeilor la un serviciu şi, mai ales, strategia concretă de raportare la piaţa muncii (în 
contextul necesităţii îngrijirii familiei) fac obiectul unor dezbateri ideologice la nivelul ansamblului 
societăţii, capabile să conducă la o opinie publică (sau la opinii publice) care exercită presiuni 
puternice asupra femeilor atunci când iau decizii privitoare la viaţa lor familială şi profesională. 

 Analiza pe care am realizat-o în ţara noastră asupra judeţelor din Regiunile de Dezvoltare 
Nord-Vest şi Centru a relevat faptul că ratele de ocupare ale bărbaţilor şi cele ale femeilor diferă 
foarte mult de la o unitate teritorială la alta dar că nu exstă o relaţie directă între nivelul 
dezvoltării economice şi pătrunderea femeilor pe piaţa muncii. Mai degrabă, judeţele cu nivel de 
trai mai ridicat şi cu cerere mai mare de forţă de muncă par a fi caracterizate de rate de ocupare 
mai mici ale femeilor comparativ cu ale bărbaţilor. În judeţul Alba, în care şomajul este foarte 
ridicat iar locurile de muncă disponibile sunt cele mai puţine, ratele de activitate şi ocupare diferă 
foarte puţin între sexe. Credem că femeile pot delibera privitor la implicarea lor profesională 
dacă prezumtivul venit în plus nu e neapărat necesar susţinerii gospodăriei şi membrilor ei dar, 
în caz contrar, percepţiile lor asupra rolurilor profesionale care li se potrivesc sau disputele 
ideologice sunt irelevante. 

 Referindu-ne, mai concret, la chestiunile care pot dezavantaja femeile atunci când încearcă 
să pătrundă pe piaţa muncii, aspectul care pare să apară în prim plan, la nivelul angajatorilor de 
la care s-au cules date, este faptul că anumite locuri de muncă sunt considerate potrivite mai 
degrabă pentru membrii unui sex decât pentru ai celuilalt. În opinia respondenţilor (şi conform 
unor evaluări ale acestora), bărbaţii şi femeile respectă segregarea de gen a rolurilor 
profesionale, cu o diferenţă importantă: munca tipic masculină nu e accesibilă femeilor pe când 
bărbaţii au în mult mai mare măsură acces la ocupaţii „potrivite mai degrabă pentru femei”.   

 O parte importantă din discriminarea femeilor pe piaţa muncii e explicată, credem noi, de 
segregarea de gen a rolurilor profesionale (mai ales pentru muncitori, calificaţi sau nu) 
combinată cu bariere ferme pentru femeile care ar încerca să obţină un post destinat, tradiţional, 
bărbaţilor (dar care se manifestă mult mai slab când un bărbat vizează un post tipic feminin). Un 
alt aspect esenţial al discriminării constă în faptul că tot pentru muncitori (calificaţi sau nu), 
activităţile considerate tradiţional feminine sunt clar mai slab remunerate decât cele „potrivite 
mai degrabă pentru bărbaţi”.  

 În ceea ce priveşte discriminarea romilor, putem indica, în primul rând, că, în firmele 
analizate, femeile au o rată de ocupare mult mai redusă decât a bărbaţilor, probabil datorită atât 
unui pattern cultural de această natură cât şi constrângerilor proprii gospodăriilor cu mulţi copii. 
Nu putem estima reprezentarea romilor printre angajaţii firmelor analizate dar cei care au un 
serviciu acced mai rar decât ceilalţi etnici la posturi presupunând absolvirea şcolii postliceale 
sau a univeristăţii (totuşi dintre romii angajaţi, o pondere destul de importantă sunt muncitori 
calificaţi sau chiar maiştri / tehnicieni). Subliniem că structura, pe studii, a romilor ce au un loc 



Vlad Millea 

110 
 

de muncă este foarte probabil mult superioară ansamblului membrilor respectivei etnii în vârstă 
de muncă (probabil că că au găsit de lucru cei cu pregătirea profesională cea mai ridicată). Pe 
de altă parte, dacă ne referim la estimările angajatorilor vizând măsura în care romii şi-au 
îndeplinit îndatoririle la locul de muncă, imaginea acestora este net defavorabilă în raport cu cei 
de altă etnie. În plus, aproximativ jumătate dintre respondenţi au apreciat şansele etnicilor 
„minoritari” de a ocupa un loc de muncă, atunci când există şi pretendenţi „majoritari”, ca fiind 
nule, foarte mici sau mici, indiferent dacă romii aveau aceeaşi pregătire cu ceilalţi candidaţi, o 
pregătire superioară acestora sau chiar dacă ei erau singurii care deţineau pregătirea 
profesională necesară.  

 Astfel, situaţia romilor e dramatică pentru că accesul lor pe piaţa muncii este cvasi-blocat de 
lipsa pregătirii profesionale şi, în plus, când aceasta există, prejudecăţile în raport cu membrii 
acestei etnii vizând felul în care (nu) se integrează profesional reduc la minim şansele de 
angajare.  

 Rolul AJOFM Alba pe piaţa forţei de muncă, cel puţin în perioada desfăşurării cercetării, a 
fost minim datorită lipsei acute a debuşeelor prezente pe listele instituţiei, fapt datorat atât 
situaţiei economice precare din judeţ cât şi tendinţei firmelor, mai ales a celor cu puţini angajaţi, 
de a nu respecta obligaţia legală de a anunţa posturile vacante. Excedentul de forţă de muncă 
în raport cu cererea a făcut ca firmele care au făcut angajări să se rezume la consultarea 
reţelelor de sociabilitate ale angajaţilor pentru a identifica persoanele cu pregătirea profesională 
dorită. Într-un anume sens, lipsa transparenţei pieţei muncii produce discriminare în raport cu cei 
având capital social minim (în speţă, cei cu nivelul sociocultural cel mai scăzut, incluzându-i, 
evident, şi pe etnicii romi). 

 Apreciem că discriminarea pe piaţa muncii are mereu un caracter circular: şansele mai mici 
ale unor categorii sunt apreciate ca atare de toţi actorii sociali implicaţi, fapt care reduce nivelul 
de motivare, de implicare, după modelul predicţiilor care se auto-adeveresc. Credem că politici 
sociale axate pe aspecte cum ar fi combaterea sărăciei, angajarea romilor prin discriminare 
pozitivă sau oferirea de facilităţi mamelor pentru a putea, simultan, să-şi îngrijească familia şi să 
lucreze nu au şanse să funcţioneze de unele singure. Politicile sociale ar trebui să vizeze, 
simultan, schimbări valoric-atitudinale la nivelul societăţii româneşti (conectate, evident, cu 
intervenţiile punctuale vizând combaterea discriminării pe piaţa muncii). S-ar putea, însă, ca 
problematica ocupării forţei de muncă feminine să aibă o dimensiune morală care să 
depăşească, firesc, abordarea sociologică. 

 Dintr-o perspectivă mai prozaică, credem că piaţa muncii ar fi mai transparentă şi mai egal 
accesibilă celor interesaţi dacă AJOFM ar deveni într-adevăr o Agenţie de Ocupare a Forţei de 
Muncă prin actualizarea bazelor de date folosind statistici reale (de exemplu ale Inspectoratelor 
Teritoriale de Muncă) şi dacă ar procesa CV-urile depuse de cei proaspăt intraţi în şomaj. Tot 
AJOFM-urile ar putea susţine mai bine integrarea socială a romilor dacă ar lucra în parteneriat 
cu Inspectoratele şcolare şi cu ONG-urile pentru îmbunătăţirea pregătirii şcolare, profesionale şi, 
mai important, pentru îmbunătăţirea şanselor de valorificare a respectivelor competenţe. 
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