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Tipologia strategiilor de supraviețuire la femeile 
excluse de pe piața muncii 

 
Rodica Stânea1 

 

Abstract: 
 Knowing different types of unemployed people in the area in which the public services 
providers operate is a rather difficult task which more often is seen as superficial. Our research 
entitled “Typologies of Surviving Strategies in the Case of Women Excluded from the Labor 
Market” aims to find out the specific needs of this feminine population which is facing real 
problems in their desire of valuing their own workforce on the present labor market.  
 The current study uses the method of sociological inquiry based on semistructured interview 
with a target of 140 subjects who have been selected at random from the Centre Development 
Region, namely from the counties of Alba, Cluj, SIBIU, Brasov and Hunedoara; of these, 105 
subjects belong to the urban environment and 35 from the rural one.  
 We truly believe that we are in front of a social category as the highlighted features 
challenge us to a certain interpretation. And these are:  

-All these women have a certain practice of their remuneration at work through which they 
proved their capacity of valid participation on the labor market, for a longer or shorter period 
of time; 
-For all these women having lost their job represents losing their own income support; 
-All of them feel the lost of their employee status as a threat of their own employment 
degradation and implicitly, of their own social status. In fact, these women feel what the 
British John Kenneth Galbraith stated ever since 1973 in his famous book “Economics and 
the Public Purpose“, that they are excluded from payment and transformed into the so-called 
”criptoservants”. Their status of housewife is being an imposed one and not a chosen one. 
-Most of these women are well qualified, some holding even a BA diploma, an important part 
of them having more qualifications; therefore they constantly express their wish in being 
requalified and think that they are treated unfairly by society. Subjectively, they are facing 
also the feeling of social discrimination. 
-All investigated women are searching for a stable placement available for at least 4-5 years. 
-Most of them are having a low degree of trust in the authorities employment policy and a 
certain discontent concerning the employment legislation; ”there is no protection for us” or 
”we belong to nobody” are standard statements. 
  In this respect we aim to achieve the following goals: 
-Knowing the daily solutions of the women facing unemployment and of the ROMA women, 
as well, in order to substitute the lack of a job and the lack for stable supporting income.  
-Identifying the ways of dealing with unemployment in the case of unemployed women and 
the Roma origin women.  
-Identifying the abilities of finding a job or a sustainable solution for surviving.  
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-Identifying the way in which the recent unemployed women are projecting their future and 
the level of trust in fulfilling their expectations. 

 Our current research study identifies and describes 5 surviving strategies and suggests an 
inner sociological approach exploring the thoughts and feelings of women excluded from the 
labor market.  

Keywords: surviving strategies, excluded women, roma women, labor market, unemployment. 

Precizări conceptuale 
 Experiența șomajului în perioada de criză pe care o traversăm reprezintă pentru o 
însemnată parte din forța de muncă activă o amenințare severă. Cunoașterea categoriilor de 
șomeri din aria în care operează diverșii ofertanți de servicii publice este o sarcină dificilă care 
adesea este tratată destul de superficial. Această cunoaștere se prezintă mai ales sub raport 
statistic fiind completată de câteva considerente generale legate de corelații între nivelul de 
școlarizare, profesii, vârstă sau mediul de reședință rural-urban. Definirea identității șomerilor, 
surprinderea profilurilor lor acțional-valorice, motivarea lor psihologică și construirea unor 
suporturi de solidaritate adecvate acestor dimensiuni sunt aproape în totalitate ignorate. 

 Pentru surprinderea acțiunilor sociale întreprinse de categoria săracilor, din care am 
prezumat că fac parte și subiecții lotului investigat de noi, am folosit ca fundament în prezentul 
nostru demers conceptul de strategie de supraviețuire. Acesta nu cunoaște o standardizare în 
literatura sociologică ceea ce ne constrânge să precizăm că îl vom folosi în sensul de totalitatea 
acțiunilor proiectate și întreprinse de un subiect în vederea asigurării unui nivel de viață 
considerat normal socio-economic într-un moment istoric dat. Același sens l-am folosit și în 
studiile noastre precedente ce au abordat teme conexe și suntem convinși că el ne asigură o 
surprindere corectă a fenomenului specific persoanelor ce trec prin experiențe de declasare, 
marginalizare sau chiar excludere socială cauzate de disoluția stabilității statusului lor social. 

 Conceptul adoptat merită o atenție mai mare decât i-a fost acordată până în prezent dat 
fiind faptul că într-o societate aflată în accentuată schimbare strategiile de supraviețuire derulate 
de actorii sociali pot fi considerate decisive pentru eficența globală a comunităților. 

 Definiția propusă pentru conceptul nominalizat ne permite într-o primă instanță să decriptăm 
elementele de proiectare ale întreprinderilor subiecților studiului nostru pe fondul aspectului de 
raționalitate pe care ei îl dezvoltă în organizare acțiunilor lor sociale. Abordarea în termeni de 
raționalitate weberiană este necesară deoarece activitatea acestora corelează scopuri și 
mijloace fiind îndreptată în două principale direcții: asigurarea unui venit acceptabil și 
dobândirea unui status social suportabil care sunt scopuri în funcție de care subiecții alocă 
mijloacele de care dispun mai mult sau mai puțin rațional, mai mult sau mai puțin competent 
selectate.  

 Un al doilea beneficiu al conceptului derivă din implicarea ideii de supraviețuire, care, deși 
induce la nivelul limbajului comun asocierea amenințării cu moartea ne asigură posibilitatea de a 
surprinde mecanismele psihologice declanșate de situația limită, mecanisme care la nivelul 
lotului studiat au fost exprimate prin strategiile dezvoltate de fiecare dintre subiecți în parte. Deși 
unii dintre aceștia se află la limita inferioară a sărăciei și dezvoltă în interviurile realizate formule 
discursive de disperare evidentă, precizăm că ținta lor o reprezintă conservarea nivelului socio-
economic considerat normal și nu a vieții. Ideea acestui scop nu o impunem noi, ci a derivat 
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direct din expresiile folosite de subiecți. De altfel tocmai aceste expresii au determinat tipologia 
strategiilor identificate și prezentate mai jos.. 

 Implicarea ideii de normalitate, ce a suscitat un extins interes polemic, de la Durkheim 
încoace, am adoptat-o doar cu intenția de a surprinde aspectul divers al accepțiunii pe care 
subiecții studiului nostru îl acordă standardului de viață pe care țintesc să îl atingă prin acțiunile 
pe care le întreprind în planul atragerii resurselor. Din această perspectivă nu vom raporta decât 
demersurile tipice lotului studiat și nu avem pretenția că reprezintă statistic majoritatea 
strategiilor abordate de femeile șomere și cu atât mai puțin singurele posibile. 

 O bună înțelegere a comportamentelor sociale studiate ne-a fost asigurată doar prin 
reactualizarea ideilor referitoare la ceea ce Ray Phal numea în lucrarea sa Divisions of Labour 
(1984) ”strategia muncii casnice” cu referire la toate sursele de muncă utilizate înt-o gospodărie. 
Am fost constrânși în același sens să facem apel la conceptul de ocupație nonstandardizată și 
la cel de economie informală, deoarece formele concrete prin care subiecții noștri își asigură 
bunurile economice pot fi explicate mai corect din această perspectivă teoretică. 

 Pentru o corectă surprindere a relației dintre statusul de angajat și cel de șomer am pornit 
de la consistentele concluzii la care a ajuns D. Demazière (1996) în studiile sale privind 
traiectoriile urmate de șomerii de lungă durată din Franța. Am ținut cont în acest sens de nevoia 
surprinderii complexității peisajului social al șomajului care dispare atunci când vrem să legăm 
acest proces social doar de categoriile clasice pentru sociologie: vârstă, gen, etnie etc. 
Problema de care am devenit conștienți pe această cale a fost și aceea a ”dislocării” relației 
dintre șomaj și locul de muncă. Am observat corectitudinea nominalizării și la noi, ca și în 
Franța, a unui șomaj ce îmbracă forma ”expulzării” de pe piața muncii prin acordarea unui ajutor 
social prelungit unor persoane tinere fără calificare, de regulă de etnie romă, care nu au fost 
niciodată angajate ca și absolvenților cu diplomă care nu au avut niciodată șansa unui loc de 
muncă. Deși subiecții ”expulzați” nu au fost reținuți în lotul studiat, din interviurile realizate cu 
aceștia (5 cazuri) nu s-a identificat o specie strategică diferită de cele realizate în studiul nostru. 

Femeile excluse de pe piața muncii ca tablou socio-economic 
 Tradiția valorificării forței de muncă aparținând femeilor pe piața forței de muncă are în țara 
noastră o istorie scurtă, consecință a economiei preponderent agrare, ca și a dominanței 
populației rurale în raport cu populația urbană. Femeia salariată este la noi un fenomen de masă 
abia după Al Doilea Război Mondial și a fost produsul politicii de industrializare forțată dusă de 
comuniști.  

 În 45 de ani de economie de comandă s-a produs o puternică reconversie a profilului 
sociologic al femeii. Distanța este imensă între statusul tradițional al femeii române închisă în 
universul gospodăriei proprii, principală păstrătoare a culturii tradiționale și factor de socializare 
primară a urmașilor familiei în parametrii unei culturi dominant mitice și statusul femeii salariate 
ce participă ca partener ”tovarăș” al soțului la munca industrială. Această distanță a fost 
acoperită în treacăt, fără prea multă grijă pentru detaliile psihologice ale procesului. Studiul 
sociologic inițiat în cadrul Școlii gustiene de Ștefania Cristescu-Golopenția, Gospodăria în 
credințele și riturile magice ale femeilor din Draguș, este o excelentă întâlnire cu universul 
feminin tipic românesc interbelic. Această mutație bruscă nu a rămas fără urmări în modul 
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specific în care femeile din România își percep drepturile ca participante pe piața muncii și își 
proiectează traiectoria profesională.  

 Populaţia feminină din România poate fi considerată, conform datelor statistice înregistrate 
în perioada 2008-2011 și publicate periodic de Institutul Național de Satistică, o categorie cu 
multe note de vulnerabillitate pe piaţa forţei de muncă (În sensul cunoașterii statistice a 
raportului pe sexe a șomajului, vezi Institutul Național de Satistică, Comunicat de presă NR.67 
/2013). Cea mai evidentă notă de vulnerabilitate este cea a admiterii la start pe piața forței de 
muncă prin structura ofertei de locuri de muncă făcută tinerilor ca și prin faptul că valorile cele 
mai mari ale ratei șomajului se înregistrează la tinerele șomere. Conform Comunicat de presă 
NR.67 /2013 a INS rata şomajului a atins în ultimul trimestru al anului 2012 nivelul cel mai ridicat 
(22,7%) în rândul tinerilor (15-24 ani). Această rată medie se distribuie pe sexe astfel: Masculin 
21,9; Feminin 24,1. Este interesant de știut dacă femeile sunt o categorie discriminată sau dacă 
vulnerabilitatea lor se datorează unor caracteristici intrinseci genului. Studiul de față nu are 
ambiția de a elucida această din urmă problemă dar se străduiește să ne aducă mai aproape de 
universul femeii care a înregistrat un eșec pe piața muncii. 

 Dinamica ocupării forţei de muncă în ţara noastră a cunoscut în anii ce s-au scurs de la 
Revoluția din1989 tendinţe diferite privind raportul dintre cele două genuri. Dacă, așa cum atestă 
datele publicate de Institutul Național de Satistică, primele afectate de fenomenul şomajului 
după Revoluţia din Decembrie 1989 au fost femeile, ele deţinând în 1991 ponderea cea mai 
mare în rândul şomerilor, în următorul deceniu, prin fenomenul destructurării activităţilor 
industriale, în special din ramurile industriei grele, bărbaţii șomeri au devenit majoritari. Tendinţa 
a continuat până în anul 2004 când valorile ratei şomajului pe sexe erau aproximativ egale, 
foarte uşor mai ridicate pentru bărbaţi. Anul 2009 a schimbat însă acest relativ echilibru 
consacrând până în 2010 rate mai ridicate pentru şomajul femeilor, iar în 2011 cele două rate s-
au modificat din nou, diminuându-se șomajul femeilor și predominând cel masculin. 

 În regiunea care a făcut în ultimii ani obiectul studiilor nostre privind incluziunea socio-
profesională, respectiv în 12 judeţe din Centrul şi Nordul Transilvaniei, datele statistice atestă 
procente de ocupare sensibil mai mici pentru populaţia feminină comparativ cu populaţia 
masculină ocupată și rata șomajului feminin mai ridicată. În cadrul populaţiei feminine din aceste 
judeţe situaţia cea mai dramatică o prezintă femeile de etnie roma care sunt de departe cele mai 
sever afectate de fenomenul excluziunii de pe piaţa forţei de muncă, excluziune pe care ele o 
acceptă adesea ca pe o fatalitate așa cum se va putea vedea și din raportările conținute în 
prezentul studiu.  

 Cauzalitatea care explică această realitate statistică este deosebit de complexă 
amalgamând aspecte economice legate de structura economiei zonale, afectată în ultimile două 
decenii de multiple seisme cu efecte pozitive şi negative, cauze de ordinul structurii economiei 
intrată în criză, setului de competenţe deţinute de subiecţii sociali ofertanți ai forței de muncă, 
multiple cauze de ordin social referitoare la seturile de statusuri deţinute de femei în familia și în 
societatea postcomunistă, cauze demografice şi, nu în ultimul rând ca importanţă, cauze 
izvorând din politicile publice derulate care nu și-au definit întotdeauna corect publicul țintă, 
completate şi întărite de structuri mentalitare discriminatorii mai vechi şi mai noi care acţionează 
pe piaţa muncii.  

 Am enumerat doar o parte dintre elementele care determină fenomenul şomajului în rândul 
femeilor şi care au fost inventariate în studii sociologice şi economice efectuate în ţara noastră 
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de regulă de institutele interesate de calitatea vieţii românilor, ca şi de universităţi şi academii. 
Dar privirea generală asupra fenomenului şomajului în rândul femeilor, a femeilor rome în 
particular, constituie doar cadrul de referinţă, iar statisticile doar partea măsurabilă a unei 
realităţi cu multe accente dramatice. Deteriorarea forţei de muncă a femeilor, a celor de etnie 
romă în special, se întinde dincolo de perioada propriu-zisă a şomajului atunci când acesta se 
transformă în indemnizaţie de sprijin social sau când dispare fără a mai exista nici o sursă de 
venit constant. 

 Femeile intrate în șomaj sau care au trecut prin experiențe repetate de excluziune de pe 
piața muncii pot fi privite ca o categorie socială cu trăsături specifice. Deși cunoaștem lunga 
polemică privind încadrarea exclușilor în categoria de clasă socială, pătură, ori categorie socială 
nu dorim să devenim partizanii nici unui punct de vedere și ne expunem părerea cu argumentele 
care ni s-au impus în contactul cu subiecții intervievați. Credem că aici suntem în prezența unei 
categorii sociale deoarece trăsăturile evidențiate ne provoacă la o atare interpretare. Acestea 
sunt:  

- Toate aceste femei au o practica derulată a muncii salariate prin care și-au dovedit 
pentru o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, capacitatea de a participa valid pe piața 
muncii; 

- Pentru toate aceste femei faptul de a-și fi pierdut locul de muncă reprezintă pierderea 
sursei fundamentale de venit ; 

- Toate resimt pierderea statusului de salariate ca pe o amenințare a spectrului 
degradării forței lor de muncă și implicit a nivelului statusului lor social. În fond aceste 
femei simt ceea ce economistul britanic John Kenneth Galbraith afirma încă din 1973 în 
celebra sa lucrare Economics and the Public Purpose, că sunt excluse de la munca 
retribuită și transformate în ”criptoservitoare”. Statutul lor de casnice este unul dictat nu 
unul pentru care au optat.  

- Majoritatea acestor femei sunt calificate, unele inclusiv prin studii superioare, o 
însemnată parte dintre acestea au chiar mai multe calificări și își manifestă în 
continuare disponibilitate pentru recalificare și resimt situația în care sunt obligate să o 
suporte ca pe o nedreptate pe care societatea le-o face. Subiectiv ele trăiesc 
deopotrivă sentimentul damnării sociale. 

- Toate femeile ce alcătuiesc lotul investigat caută un plasament stabil valabil cel puțin 
pentru o perioadă de 4-5 ani. 

- Majoritatea manifestă o severă neîncredere față de politica derulată de oficialități în 
domeniul forței de muncă și o nemulțumire manifestă față de legislația din domeniu, ”pe 
noi nu ne apără nimeni”, ”noi suntem a nimănui” sunt expresii standard. 

Lotul și obiectivele studiului 
 Trăsăturile mai sus prezentate sunt derivate din studierea cu mijloace calitative a unui lot de 
140 de persoane de gen feminin din judeţele Alba, Cluj, Sibiu, Braşov şi Hunedoara dintre care 
105 din mediul urban şi 35 din mediul rural.  
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 Dintre femeile din mediul urban 54 sunt din Alba-Iulia iar restul de 51 de subiecţi din oraşele 
judeţelor Alba, Cluj, Sibiu, Braşov şi Hunedoara. Persoanele studiate au fost contactate de 
regulă la domiciliul personal folosind pentru identificarea lor reţeaua relaţiilor sociale dezvoltate 
de acestea. În cazul subiecților din județul Hunedoara incluși în lotul nostru (în număr de 8 
subiecți toți proveniți din mediul urban) aceștia au fost întâlniți pe raza județului Alba unde 
locuiau temporar la rude.  

 Cele 35 de cazuri de subiecţi din mediul rural au fost relativ dificil de găsit, deplasarea în 
localităţile rurale mai distanţate de oraş fiind mai dificilă iar numărul cazurilor dintr-o singură 
comunitate rurală mic. În aceste condiții cele 35 de femei intervievate sunt din comunităţi rurale 
suburbane sau relativ apropiate de oraş care într-o perioadă anterioară au deţinut, în majoritatea 
lor, locuri de muncă la oraş unde se deplasau prin navetă. 

 Referitor le vârsta celor intervievate, specificăm că am dorit să acoperim întregul interval 16-
60 de ani, cât este durata de muncă a populației feminine ocupate, dar capetele acestui interval 
nu sunt ilustrate prin subiecţii descoperiţi de noi până în prezent. În lotul nostru capetele 
intervalului sunt 18 și respectiv 57 de ani.  

 Am urmărit să includem în lotul intervievat femei cu niveluri de școlaritate maximal diferite 
de la femei fără școală (practic analfabete) până la femei cu studii universitare de nivel masteral. 
Ceilalţi parametri ai lotului nu au fost proiectați anterior cercetării de teren ci au rezultat în urma 
interviului aplicat şi o să-i prezentăm în măsura în care frecvenţele lor sunt semnificative şi 
servesc la atingerea obiectivelor propuse. 

 Deoarece interesează din perspectiva temei abordate abilitățile intelectuale ale subiecților 
ce la asigură instrumente de proiectare a soluțiilor cât și criterii de acceptare pe piața muncii 
prezentăm distribuția acestora pe niveluri de școlarizare: fără școală 2(1,4%), 1-4 clase 2(1,4%), 
5-7 clase 5(3,6%), 8 clase 19(13,6%), 10-11 clase 24 (17,1%), școală profesională 15(10,7%), 
liceul 41(29,3%), școală postliceală 5(3,6%), licență 22(15,7%), masterat 5(3,6%). 

 Ne-am propus, folosind metoda anchetei sociologice bazată pe tipul interviului 
semistructurat să atingem următoarele obiective: 

- Cunoaşterea soluţiilor cotidiene pe care le adoptă femeile ce au cunoscut şomajul şi 
femeile de etnie romă pentru a suplini lipsa locului de muncă și lipsa surselor de 
venituri proprii stabile.  

- Identificarea stilurilor de raportare la problema ocupării la femeile intrate în şomaj şi la 
femeile de etnie romă.  

- Identificarea abilităților de căutare a unui nou loc de muncă sau a unei soluții durabile 
de atragere a resurselor de supraviețuire. 

- Precizarea manierei în care femeile intrate în șomaj își proiecteză viitorul și nivelul 
încrederii în realizarea așteptărilor pe care le au de la acesta. 
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Comportamente și atitudini 
 Pentru degajarea strategiilor de supraviețuire construite de către subiecții noștri am cerut să 
fie nominalizate sursele de venit mai ales noile sursele de venit de care dispun, dacă ele au fost 
identificate în acest moment dificil de șomj sau post șomaj.  

 Situația economică a subiecților studiului nostru, deși a cunoscut în toate cazurile o scădere 
datorată pierderii locului de muncă avut anterior nu este nici pe departe aceeași pentru toți. 
Diferențele apar și în funcție de locul de muncă avut anterior șomajului, stilul caracteristic de 
consum și după sursele de venituri noi pe care le identifică.  

 Din răspunsurile înregistrate se observă că majoritatea femeilor intrate în șomaj trăiesc din 
veniturile soților lor, ajutorul de șomaj fiind considerat insuficient pentru un trai decent. Din cele 
140 de intervievate, 62 declară că folosesc ca sursă principală de supraviețuire salariul soțului 
lor. Situația induce la nivelul majorității repondenților de acest tip, un sentiment de disconfort 
psihic de intensități diferite:  

 V. A. (44 de ani, din Abrud, electrician) afirmă:  

 „Am muncit 20 de ani, cot la cot cu bărbatu’meu, că la muncă ne-am și cunoscut. Când a 
început să scârțâie treaba la Combinat pe mine m-or dat afară și el o rămas. Apoi l-or dat și pe 
el în șomaj și Combinatul s-a închis. Acum, că s-o deschis iar Combinatul, pe toți bărbații 
electricieni i-or angajat și pe mine că-s femeie nu. Mă țâne el acasă ca pe-o schiloadă că dacă 
suntem femei nu mai suntem bune. Nici nu mi-or dat probă de lucru să le arăt ce știu, nici nu mi-
or primit cererea. Mi-or spus scurt că nu angajază femei electricieni. Nu angajază femei și gata! 
E combinatul lor ce poți să le zici? Sunt privați și fac ce vor ei. Pe noi nu ne apără nime, nici o 
lege.” 

 Destul de jenantă este situația unor femei nu neaparat tinere care au familie și care sunt 
obligate să trăiască din veniturile părinților pensionari. Situația lor materială este la limita 
supraviețuirii iar starea lor psihică este foarte afectată. Aceste cazuri reprezintă un procent 
semnificativ din lotul nostru (14,3%). 

 O. A. din Cluj-Napoca (40 de ani) susţine: 

 „ Acum 2 ani mama a ieșit la pensie și cum copilul nostru era mic am rugat-o să se mute la 
noi. Femeia și-a vândut casa de la Ocna-Mureș și s-a bazat pe noi. Pe atunci munceam și eu și 
soțul că amândoi suntem ingineri constructori. Acum suntem amândoi în șomaj și ne ajută 
mama cu banii din pensia ei de 900 de lei. Nu cred că se poate imagina atâta umilință. Mă 
gândesc ce-o fi în sufletul mamei mele când ne vede în ce hal am ajuns și cui și-a încredințat ea 
bătrânețea.” 

 Așa cum este de așteptat cele mai afectate de lipsuri sunt femeile singure care au în 
întreținere copii minori sau cu probleme de sănătate și care trăiesc în mediul urban unde nu 
dispun de nici o altă sursă permanentă de venit decât ajutorul de șomaj. În această situație se 
află 12 dintre femeile intervievate. Majoritatea acestor femei dovedesc o remarcabilă tenacitate 
în producerea unor venituri suplimentare care să la țină pe linia de plutire, chiar dacă situația lor 
este foarte dificilă. 

 M. T. (57 de ani, din Cugir, 8 clase, divorțată, peste 22 de ani vechime în muncă la Uzina 
Mecanică din Cugir și 13 ani lucrător la CAP Răhău) declară:  
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 „Păi, cum să mă descurc? Rău, ca în ziua de azi, când toate-s scumpe și statu’ nu te-ajută 
cu mai nimic. Am în întreținere, după cum am mai spus, copilul ăsta care primește ajutorul de 
persoană cu handicap psihic, 234 lei. Cu banii ăștia și cu ajutorul meu ne descurcăm ca vai de 
lume. Am fi muritori de foame dacă nu am mai avea nici un ajutor. Eu mai aduc mâncare de la 
părinții mei care au grădină și două iugăre de pământ. Merg și le ajut la lucru de primăvara până 
toamna că sunt bătrâni și nu mai fac față și îmi cresc acolo ceva animale un porc, niște găini, 2-
3 miei...Fetele mele sunt căsătorite în Italia și ne mai ajută și ele cu ce pot, mai ales iarna la 
întreținere la bloc, că noi nu am putea să-o plătim și numa jumate dacă ar fi...deși avem numa 
două camere. Fetele mele nu au tot timpu de lucru, plătesc chirie mare și apoi omu mai trăbă să 
aibă și bun simț cănd cere ceva. Ce vină au fetele mele că eu n-am de lucru? Am ajuns să-mi fie 
rușine de copiii mei...Le-am învățat să muncească și să nu ia un vârf de ac de la nime și eu să 
ajung să cerșesc toată ziua de la ele... ne trimit ce pot și când pot.” 

 Unele dintre aceste femei găsesc surse proprii de venit suplimentar din activități pentru care 
s-au specializat recent. Este și cazul lui P. A. (42 de ani, Cugir, studii universitare, divorțată) 
care de la ieșirea în șomaj, în urmă cu 10 luni, a urmat două cursuri de recalificare, croitorie și 
coafor, unul oferit gratuit de AJOFM și celălalt plătit din economii anteriore perioadei de șomaj:  

 „- Ce surse de venit aveți în prezent, pe lângă ajutorul de șomaj ? 

 P. A.: Pensia alimentară, alocația copilului și ajutor din partea părinților. 

 - Ați identificat și alte surse de venit ce v-ar putea veni în ajutor? 

 P. A..: Îmi caut loc de muncă, dar deoarece copilul este mic și are nevoie de mine în 
preajmă nu pot lucra oriunde... În schimb, pentru întregirea venitului, mai prestez și activități de 
croitorie și coafor la prietene și cunoștințe și mă descurc așa. M-am calificat recent așa cum v-
am spus. Este ciudat cum vechile pasiuni mi-au devenit acum colac de salvare. Mi-a fost greu 
până am înțeles că trebuie să accept bani pentru aceste munci, îmi era jenă mai ales de 
prietene, dar ele m-au convins că este corect așa. Eu merg și le prestez o muncă la domiciliul 
lor, ele nu se mai deplasează nicăieri și plătesc mai puțin, eu pot să îmi mai iau și copilul uneori 
cu mine și totul este în regulă. Ele sunt mulțumite și eu supraviețuiesc.” 

 Destul de aproape de acest model se află și unele dintre femeile de etnie romă care își 
întregesc alocația de sprijin social cu munci casnice în beneficiul unor persoane din anturajul 
propriu sau recomandate prin sistemul unor relații sociale informale. Muncile clasice prestate de 
aceste femei sunt munci fără contract la curățenia scărilor de bloc, curățenie ocazională la 
persoane particulare, colectare și valorificare de fier vechi și materiale reciclabile. Aceste femei, 
dintre care doar 3 se află în perioadă de șomaj, dezvoltă strategii de supraviețuire în 
complementaritatea celorlalți membri din familiile lor care cel mai adesea nu dețin nici ei un loc 
de muncă stabil.  

 M. A. (de etnie romă, 43 de ani, din Alba-Iulia, absolventă de liceu profil mecanic, părăsită 
de soț din 2003, cu 3 copii, doi minori în întreținere, 16 ani vechime în muncă). Fiica sa mai 
mare este căsătorită și are un copil de 4 ani. Subiectul nostru afirmă:  

 „Fiica mea mai mare cu bărbatul ei lucrează sezonieri, în străinătate. Când vin acasă 
locuiesc aici la mine în garsoniera mea. Eu le cresc copilul și ei plătesc toate cheltuierile 
căminului, nu se pune problema să lucrez cu ziua deoarece cu 2 copii de 4 și 6 ani nu ai cum să 
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mai mergi undeva la lucru. Am mai cusut câte ceva că am mașină, dar nu sunt specializată în 
croitorie, eu am fost obișnuită cu muncă grea, pe mașini, cot la cot cu barbații”.  

 B. V. (50 de ani, etnie romă, din Alba-Iulia, disponibilizată în 1994, ajutor social) spune:  

 „Lucrez cu ziua pe la doamne care nu pot să spun că nu mă platesc bine dar mă cheamă 
după cheful lor mai multe în aceeași zi și altă dată nici una. Apoi se supără dacă nu pot să merg 
și le amân. În alte zile nu am nimic de lucru și abia mă descurc cu bani împrumutați de la o zi la 
alta.” 

 Un profil situațional tensionat este prezent la tinerele cu studii medii sau superioare 
domiciliate în mediul rural în apropierea unor orașe în care activitatea economică se află într-o 
severă contracție. Acestea nu se regăsesc profesional în postura de lucrători agricoli, nu posedă 
teren propriu, au muncit mai mulți ani în întreprinderile din orașele învecinate, făceau naveta și 
cel mai adesea își susțineau familia prin venitul lor care constituia pentru aceasta singura sursă 
de bani lichizi. În această categorie se situează și R. I. din satul Războieni, limitrof cu orașul 
Ocna-Mureș.  

 R. I. are 32 de ani, este necăsătorită și locuiește în casa părinților ei separați în fapt datorită 
alcolismului tatălui pensionar care consideră că trebuie să dispună singur de pensia sa și refuză 
să presteze vreo muncă gospodărească. R. I. se gospodărește împreună cu mama ei și în 
schimbul locuinței face și menajul tatălui său. Iată declarația sa:  

 „Mama mea nu lucrează decât în gospodăria noastră și pe puținul teren agricol pe care îl 
avem, aproape un hectar. Am terminat liceul in 1997 și am mai făcut 2 ani de postliceală în 
contabilitate. Am depus mai multe CV-uri însă nu am ajuns să profesez în acest domeniu. Am 
fost angajată prima data în 1999 ca vânzătoare în Războieni, unde am lucrat mai putin de 1 an 
fără carte de muncă. Pe urmă am lucrat în Aiud la o firma italiană aproximativ un an și 8 luni cu 
carte de muncă, însă în 2001 am fost disponibilizată de la acea firmă și am primit somaj 12 luni, 
până în 2002. În perioada în care am fost în șomaj, am făcut un curs de calculatoare, de 3 luni. 
Dupa vreo 3 ani, în 2005 am mai lucrat câteva luni la un magazin însă fără carte de muncă. Abia 
în 2010 m-am angajat la o firmă germană ECKERLLEN AUTOMOBILE. Am lucrat aici mai bine 
de un an cu carte de muncă însă am luat șomaj doar 6 luni. Acum acest ajutor se termină, chiar 
luna aceasta, și nu știu ce pot să mai fac.”  

 O situație dramatică prezintă și femeile care au fost disponibilizate fără a beneficia de 
ajutorul legal de șomaj. A. F. (23 de ani, etnie română, din Sebeș, 11 clase, necăsătorită, singur 
întreținător a unui copil de 3 ani) lucrează ca muncitor necalificat în construcții deoarece afirmă 
ea: 

  „Am lucrat 2 ani la un bar unde aveam salariul minim pe economie. Făceam de toate 
serveam, spălam, eram barman până m-am îmbolnăvit și a trebuit să mă operez. Atunci am 
constatat că patronul nu mi-a înregistrat nimic în cartea de muncă pe care o ținea la el. M-au 
operat la urgență de milă și m-au externat după 3 zile. Când m-am făcut bine am hotărât să îmi 
găsesc o muncă bine plătită să îmi pot crește copilul, așa că m-am angajat în construcții, fără 
carte de muncă. Muncesc greu, 10 ore pe zi, dar îmi iau banii în fiecare sâmbătă și îmi ajung să 
trăiesc. Iarna, cam două luni, nu am muncă dar îmi ajung banii strânși vara. Nu-o să mai rezist 
mult așa dar copila mea crește și când va merge la școală voi găsi altceva de lucru, să îmi 
termin și eu școala și să intru în rândul oamenilor cu carte de muncă și cu asigurările plătite 
normal să nu mai tremur la gândul că mă pot îmbolnăvi.”  
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 Prin situații asemănătoare au trecut numeroase femei aflate acum în șomaj. Din cele 29 de 
femei de etnie roma, 18 au lucrat perioade mai lungi sau mai scurte fără carte de muncă și 
aceeași situație o întâlnim și la majoritatea celorlalte 111 femei de etnie română intervievate, 83 
dintre ele au avut perioade când au muncit fără forme legale de încadrare. 

 Se pare că practica angajării fără contract de muncă este destul de răspândită și privează o 
mare parte din forța de muncă feminină de dreptul la ajutor de șomaj. S-a citat în câteva rânduri 
în interviurile noastre practica presării angajatelor să își dea demisia, de regulă prin neplata la zi 
a salariilor, în timp ce firma publica locuri de muncă libere la angajare.  

 Ilustrăm cu declarația lui C. L-M (32 de ani, de etnie roma, din Alba-Iulia) :  

 „M-am angajat în 2007 la o firmă de croitorie cu un patron italian și am lucrat acolo pâna în 
2010. Mă plătea foarte rău, am avut luni întregi în care lucram și cîte 10 ore și primeam 200 lei 
noi. Lucram pe mașină la croitorie și m-au dat afară fără șomaj. Pe poarta fabricii scria că 
angaja personal iar pe noi, care lucram de 2-3 ani acolo nu ne plăteau și dacă ne ceream salariu 
întreg ne spunea să ne facem lichidarea. Din 2010 am plecat de la ei și am încercat să îmi 
găsesc un alt loc de muncă tot în croitorii dar până acuma nu am găsit nimic.” 

 La întrebarea noastră de ce nu au acționat în judecată angajatorul răspunsul a fost aproape 
invariabil de tipul „nu am avut bani să umblu prin tribunale” (G. L., 37ani, din Petrești, de etnie 
romă). 

 Am întâlnit la unele din intervievate înclinația de a dezvolta o afacere proprie. Opțiunile 
antreprenoriale deși nu au condus întotdeauna la succes nu merită să fie ignorate chiar dacă se 
manifestă la un număr relativ redus de subiecți (7 cazuri). Prezentăm două dintre aceste cazuri 
tocmai pentu că se situează la poluri opuse.  

 „Mă numesc C.E ., am 30 de ani , sunt căsătorită și nu am copii. Sunt studentă în ultimul an 
la Administrație Publică, la ID. Locuiesc în Alba-Iulia împreună cu soțul, într-o garsonieră care 
din fericire este proprietate personală. În anul 2000 am deschis o mica afacere, un magazin 
alimentar cu produse ambalate, pe care l-am închis în 2007. Nu am avut carte de munca, dar 
am platiti taxele către stat pentru vechime și sănătate. Am renunțat deoarece atât eu cât și soțul 
meu ne-am dorit să ne mutăm la oraș. Ne-am mutat, mi-am căutat de lucru ca lucrător 
comercial, deoarece aveam și cursul de calificare în domeniu și am găsit în domeniul telefoniei 
de unde am și intrat în șomaj în această lună, mai 2011.”  

 Celălalt caz la care ne-am oprit este B.V.M., 30 ani, casatorită, fără copii, domiciliată în 
Vințu de Jos, jud. Alba. 

 „Am absolvit Finanțe Banci. Nu am găsit un loc de muncă la terminarea facultății. În timpul 
facultății am lucrat ca barman, apoi manager și contabil, deci am 7 ani pe cartea de muncă. 
Acum un an și jumătate am ieșit în șomaj și am căutat ceva în domeniul meu, dar nu am găsit, 
nici în timpul somajului și nici după, nici un loc de muncă acceptabil. Șomajul mi s-a terminat de 
câteva luni de zile când am gândit o afacere de familie și am stabilit o idee definitivă în domeniul 
apiculturii. Am făcut o investiție foarte mare, am vândut un imobil și cu o parte din bani am 
început afacerea. De la 40.000 lei, așa am plecat noi. La aceste valori ale albinelor poți spera să 
accesezi fondurile europene pentru apicultură. Am învățat. Sunt înscrisă la un curs la Asociația 
Apicultorilor... Soțul este artist ceramic(...) sperăm că pe parcurs va merge afacerea și mai bine 
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și va renunța și el la serviciul lui. Un lucru e sigur datorită albinelor eu nu voi mai bate niciodată 
la ușa nimănui pentru un loc de muncă.” 

 Proiectele de afaceri dezvoltate sunt toate în mediul rural cu o singură excepție care se 
referă la un subiect din orașul Abrud. Domeniile predilecte sunt comerțul (4 cazuri) și ramuri 
specializate ale agriculturii (3 cazuri). 

 Din studiul lotului nostru rezultă 5 tipologii diferite de supraviețuire pe care le-am denumit 
astfel: a) Stategie conservativă b) Strategie explorativă c) Strategie recesivă d) Strategie 
expansiv-rațională și e) Strategie expansiv-radicală.  

Tipologia strategiilor de supraviețuire 
 a) Stategia conservativă. (43 % în lotul nostru). Am numit-o astfel deoarece are ca țintă 
valorificarea resurselor gospodăriei proprii în vederea asigurării veniturilor familiale la nivelul 
anterior șomajului. Conservarea situației anterioare întrării în șomaj are în vedere valorificarea 
muncii femeii ca pe o activitate nonstandardizată deoarece ea nu se produce după regulile pieții 
și nu se convertește în bani siguri. Produsele acestei munci sunt destinate consumului familial și 
intră în logica economiei de subzistență. Ideea subliniată de majoritatea femeilor aflate în 
această situație este aceea că și-au intensificat activități pe care le făceau și anterior intrării lor 
în șomaj, chiar dacă la o scară anterior mai redusă. 

 Acest tip de strategie este dezvoltat mai ales de subiecți cu un nivel de școlarizare 
postliceal, liceal și profesional. Nici una dintre șomerele ce ilustrează această strategie nu are 
studii superioare licențiale sau masterale. Această tipologie nu corelează cu vârsta subiecților 
intervievați. 

 Majoritatea repondentelor cred că venitul realizat din aceste activități a fost mulțumitor dar 
consumul lor energetic este mai mare decât munca lor ca angajate. Deasemenea se reclamă 
sacrificarea timpului afectat anterior altor activități care le aduceau satisfacție ca și 
conștientizarea pierderii unor drepturi cum este vechimea necesară pentru obținerea pensiei. La 
femeile care depășesc perioada șomajului plătit problema care se amintește mereu este 
absența asigurării de sănătate și frica de boală.  

 Activitățile întreprinse cel mai frecvent de către aceste femei depind de condițiile de care 
dispun la pierderea angajamentului: creșterea animalelor pentru consum propriu și ocazional 
pentru vânzare la cele care au o curte; cultivarea grădinii proprii în vederea asigurării hranei 
întregii familii; asistarea unor persoane în vârstă la activități de menaj; îngrijirea unor copii contra 
unei sume de bani sau bunuri de consum; ajutarea în menaj a unor rude sau cunoștințe pentru 
asigurarea locuinței și hranei; ajutorarea unor cunoștințe, vecini sau rude la muncile agricole în 
schimbul obținerii de produse agricole în natură. 

 Nivelul de satisfacție raportat de subiecții ce dezvoltă această strategie merge de la scăzut 
la mediu. Toate femeile din această categorie au un tonus psihic scăzut și își proiectează viitorul 
în culori sumbre, singura așteptare pozitivă fiind pentru ele găsirea unui loc de muncă. Dintre 
femeile ce ilustrează această strategie cele mai împăcate cu situația în care se află în prezent 
sunt doar o parte dintre cele care au împlinit deja vârsta de 50 de ani și au peste 25 de ani de 
perioadă activă, dar și în cazul acestora nivelul de satisfacție nu depășește cote medii ceea ce 
și explică de ce se declară dispuse să accepte oricând un loc nou de muncă. 



Rodica Stânea 

222 
 

 b) Strategia explorativă. (13 % în lotul nostru). Am numit-o astfel deoarece are ca țintă 
descoperirea unor surse de venit din activități nepracticate anterior și dobândirea de abilități noi 
inclusiv prin reconversie. Șomerele din această categorie sunt foarte active în găsirea unui loc 
de muncă fără a căuta neaparat o angajare cu contract de muncă legal. În medie aceste femei 
au avut în ultimii 5 ani peste 3 ocupații diferite, unele dintre ele ajugând să lucreze chiar 7 
meserii diferite pentru care s-au specializat la locul de muncă sau prin cursuri de calificare 
gratuite sau plătite. 

 În această categorie se înscriu cel mai adesea femeile singure ce au în întreținere 1 sau 2 
copii minori ca și femei a căror soți se află la rândul lor în șomaj sau în perioada postșomaj. De 
asemenea în această categorie se înscriu numeroase femei de etnie roma (11 din 29 
intervievate). Aceste femei sunt puternic presate de lipsa mijloacelor de subzistență și nu își pot 
permite să irosească nici o zi fără a găsi o sursă de venit pentru familia lor. Practică de regulă 
mai multe ocupații în paralel. În aceste condiții ele acceptă orice activitate ce li se oferă deși 
unele dintre ele au studii medii sau chiar superioare (2 cazuri). 

 Pe lunga listă a ocupațiilor ce le-au exersat aceste femei putem să înscriem: manichiură, 
coafură, cosmetică, construcții, confecționarea unor produse manufacturate, patiserie, 
organizare de mese festive, vânzători în piețe și târguri, cameramani, lucrător ocazional la firme 
de pază și protecție, meditatori particulari, întreținerea curățeniei, menaj etc. În cazul lor se 
potrivește cel mai bine conceptul de muncă informală. 

 Nivelul de satisfacție raportat de acești subiecți este mediu. Adesea întâlnim la aceste femei 
un dinamism aparte și convingerea că au o legitimare eroică în ochii celor care beneficiază de 
munca lor. Nivelul veniturilor realizate de femeile ce adoptă această strategie este diferențiat de 
la caz la caz și de la o perioadă la alta dar are pentru toate o trăsătură comună: nesiguranța 
realizării lui viitoare.  

 c) Strategie recesivă. (36 % în lotul nostru). La femeile din această categorie nu se 
întâlnește o strategie în sens propriu ci mai curând un stil al răspunsului formulat la o situație ce 
le depășește puterile de a o controla. Ținta vizată este restrângerae nivelului de satisfacere a 
nevoilor la minimul necesar supraviețuirii. Aici se potrivește cel mai bine termenul de 
supraviețuire și cel mai puțin cel de strategie. 

 Activități întreprinse: alocarea veniturilor altor membri ai familiei, soț, părinți, copii în 
supraviețuirea persoanei intrate în șomaj. Femeile din această categorie nu stau cu mâinile în 
sân, ele muncind constant în beneficiul familiei din care fac parte, dar nu reușesc prin 
amplasamentul lor să atragă nici o sursă suplimentară de venit. Sunt în totalitate din mediul 
urban și locuiesc la bloc în apartamente de maxim trei camere.  

 În majoritatea cazurilor subiecții intervievați au o familie extinsă unde, pe lângă o familie 
nucleară mai întâlnim copii maturi cu venituri proprii și părinți vârstnici de regulă pensionari sau 
asistați social cu indemnizație de sprijin sau pensie de boală. Venitul mediu pe membru de 
familie se plasează sever sub 400 de lei.  

 Când întreprind ceva pentru suplimentarea veniturilor de regulă colectează fier vechi și 
materiale refolosibile, lucrează ocazional ca zilieri în agricultură sau construcții sau tot ocazional 
la curățenia locuințelor. 
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 Ca nivel de instrucție aici se plasează toate femeile neșcolarizate (2 cazuri) sau cu studii 
primare ori gimnaziale. Aceste studii nu sunt întotdeauna finalizate înregistrându-se la cele ce 
ilustrează această tipologie strategică toate cazurile de abandon școlar întâlnite la nivelul lotului 
studiat (5 cazuri). Este notabil că toate femeile din această tipologie reclamă gradul scăzut de 
școlaritate ca principala cauză a insuccesului lor pe piața muncii și își exprimă dorința de a urma 
școala de tipul ”A doua șansă”. 

 Majoritatea acestor subiecți dovedesc o încredere scăzută în șansele de a se valorifica pe 
piața muncii și deși își exprimă disponibilitatea pentru orice tip de muncă, intensitatea căutării 
unui loc de muncă este scăzută, cu atât mai mult cu cât au trecut prin mai multe experiențe de 
nereușită în găsirea unui loc de muncă și nu au un buget de timp liber pe care să îl aloce 
căutării acestuia.  

 În cazul femeilor de etnie roma ce dezvoltă această strategie apare frecvent ideea 
discriminării etnice ca motivare a negăsirii unui loc de muncă. Atunci când aceste femei trăiesc 
masate în același bloc sau cartier apare un fenomen de întărire reciprocă a imaginii de 
marginalizare pe care societatea ar practica-o față de ele. Fenomenul de ghetoizare care se 
face resimțit la grupul din care fac parte crează două dimensiuni negative ale comportamentului 
lor:  

- închiderea spre societatea majoritarilor datorită subculturii căreia aparțin și de care 
sunt atașate și pe care încearcă să o legitimeze chiar dacă ea intră adesea în dezacord 
cu normele sociale funcționale; 

- proiectare nefondată a statusurilor sociale spre care acced în căutarea unui loc de 
muncă atunci când există această căutare. 

 Ponderea celor care dețin o calificare într-o meserie este la cele ce dezvoltă această 
strategie mai redusă decât la restul tipologiilor strategice iar abilitățile pe care le dețin subiecții 
sunt vag conștientizate. Subiecții sunt totuși declarativ interesați de cursuri de calificare gratuite 
pe care le-ar putea accesa, oferite fie din partea ofertanților privați, fie din partea statului. 

 Un alt aspect caracteristic acestei tipologi este ușurința cu care au pierdut în trecut un loc 
de muncă deținut. Se motivează de regulă această renunțare cu imperativul creșterii copiilor sau 
îngrijirii bolnavilor din familie sau prin neplata drepturilor salariale de către angajator. 

 Pentru situația în care se află femeile ce dezvoltă această strategie de supraviețuire ele 
raportează un nivel de satisfacție foarte scăzut. 

 d) Strategie expansiv-rațională. (5,22% în lotul nostru) Ținta practicată de respondente 
este realizarea unei surse de venit stabil peste nivelul salariului anterior deținut ca angajate. Am 
numit strategia expansivă deoarece ea are din start intenția de a dezvolta sursa de venit peste 
dimensiunea ei inițială. Considerăm maniera de proiectare a acestei strategii expansivă și 
datorită faptului că repondentele ce o ilustrează au acceptat o reconversie a formației lor 
profesionale în acord cu cererile pieței. Aspectul de raționalitate pe care îl prezintă această 
strategie se originează în prezența la aceste intervievate a unui plan de acțiune proiectat pe un 
orizont de timp care depășește doi ani, cu etape bine conturate pe care le pot descrie riguros 
conștientizând și cantificând riscurile pe care și le-au asumat. Subiecții din această categorie 
evaluează corect mijloacele de care dispun atât sub raportul resurselor proprii de cunoștințe și 
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formare profesională cât și sub cel al resurselor materiale necesare activităților pe care le 
proiectează. 

 Remarcabil pentru această categorie de femei este nivelul de școlaritate de la mediu la 
superior ca și vârsta sub 40 de ani. Spiritul antreprenorial este ceea ce definește acești subiecți 
alături de voința de independență economică în raport cu partenerul de viață pe care îl are de 
regulă ca asociat în poziție egală sau secundară. Toate aceste femei au o familie echilibrată 
care le conferă sprijin și motivație pentru efort ca și garanție pentru înfruntarea riscurilor 
prezentate de investiția făcută. 

 Femeile ce dezvoltă această strategie sunt din mediul rural sau suburban și au deținut locuri 
de muncă bine remunerate care le-au prilejuit confruntarea cu responsabilități sporite. Cu o 
singură excepție acești subiecți dețin informații și abilități de gestiune economică și au muncit 
într-o firmă industrială sau din domeniul comerțului. Aceste femei cunosc sistemul de creditare 
accesibil la această oră IMM-urilor și au deținut un capital de start provenit din moștenirea unor 
bunuri sau realizat din activități anterioare celor intreprinse după trecerea prin experiența 
șomajului. 

 Activități întreprinse: 

- Crearea unei ferme proprii de creștere a animalelor (porci și oi) în vederea 
comercializării produselor și accesării de fondurilor europene; 

- Înființarea de culturi de plante medicinale preponderent cătină (două cazuri); 

- Dezvoltarea unei ferme de legume cu scopul valorificării produselor pe piața orașelor 
învecinate; 

- Achiziționarea a 100 de familii de albine cu scopul înmulțirii și exploatării lor industriale 
în vederea comercializării producției și obținerea de fonduri europene de dezvoltare 
durabilă; 

- Deschiderea unor puncte comerciale (două cazuri); 

- Colaborarea cu o echipă de proiectare și implementare a unor proiecte pe fonduri de 
dezvoltare structurală.  

 Gradul de satisfacție raportat de intervievatele din această categorie este foarte ridicat iar 
maniera în care își privesc viitorul conține vizibile accente pozitive chiar dacă recunosc un volum 
sporit al efortului depus. 

 e) Strategie expansiv-radicală. (2,78 % în lotul nostru). Scopul proiectat este valorificarea 
forței de muncă într-o țară din Uniunea Europeană.  

 Numim acest tip de strategie expansivă deoarece are ca țintă schimbarea radicală a 
șanselor deținute în prezent de valorificare a forței proprii de muncă. Numim radicală această 
strategie deoarece mijloacele alocate în atingerea scopului prezintă un grad ridicat de risc și 
subiecții nu dețin garanții că vor putea controla realizarea proiectului conceput, hazardul având 
un spațiu de manifestare destul de consistent în proiectarea viitorului lor. 

 Două din aceste femei, de etnie roma, au mai avut această experiență și au revenit în țară 
unde trăiesc în prezent din alocație de sprijin social și din economiile realizate în perioada de 
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lucru în străinătate. Declară că au revenit în țară pentru terminarea studiilor, la plecare având 
amândouă doar 10 clase absolvite.  

 O modalitate de dezvoltare a unei strategii expansiv-radicale o prezintă și cazul a două 
femei șomere, mamă și fiică, din Abrud care, dezamăgite de succesele modeste realizate din 
derularea unei activități private de comerț decid să lichideze afacerea deschisă și să părăsească 
țara cu destinația Italia unde sunt așteptate să crească copiii unor familii italiene. 

 Nici unul dintre subiecții ce dezvoltă această strategie nu declară intenția de a se stabili 
definitiv în străinătate ci doar intenția de a munci circa 4-5 ani pentru ca să investească 
economiile astfel realizate într-un mijloc de existență perceput a fi o afacere din domeniul 
serviciilor. 

 Gradul de satisfacție pe care îl raportează acești subiecți este mai puțin o realitate cât o 
speranță de realizare în viitor care are multe note de incertitudine.  

Concluzii 
 Majoritatea femeilor intrate în şomaj trăiesc din veniturile soţilor, ajutorul de şomaj fiind 
considerat insuficient pentru un trai decent. Din 140 de intervievate, 62 declară că folosesc 
această sursă de supraviețuire. Oricât de consistentă este această sursă, femeile aflate în 
această situație reclamă un regres al poziției lor de status și dezvoltă un nivel al stimei de sine 
mai scăzut comparativ cu perioada anterioară care în unele cazuri îmbracă inclusiv forma 
depresiei tratată clinic. 

 Cele mai afectate de lipsuri materiale sunt femeile singure care au în întreținere copii minori 
sau cu probleme de sănătate și care trăiesc în mediul urban, în zone declarate defavorizate: 
Cugir, Ocna-Mureș, Abrud. Universul lor de proiectare a viitorului conține tușele sumbre. Aceste 
femei sunt fixate în zonele defavorizate de locuința ce o dețin și a cărei valoare face imposibilă 
convertirea ei în cea mai modestă locuință dintro zonă mai favorabilă valorificării forței lor de 
muncă. Cu toate acestea femeile cu studii medii sau superioare ce aparțin acestei categorii sunt 
eficiente în strategia adoptată. 

 La femeile de etnie romă s-a constată că își întregesc alocația de sprijin social cu munci 
casnice în beneficiul unor persoane din anturajul propriu sau recomandate prin sistemul unor 
relații sociale informale. Aceste femei se consideră defavorizate de apartenența lor etnică ca și 
de faptul că nu au suficientă școală. 

 Un număr relativ restrâns dintre subiecții investigați au înclinația de a dezvolta o afacere 
proprie. Este menţionată în context ideea accesării unor Fonduri europene, în special cele 
destinate micilor întreprinzători din agricultură (apicultură, horticultură, plante medicinale). 

 Toate femeile intrate în șomaj sau în situația de a încasa indemnizații sociale muncesc 
informal și consideră că munca lor nu are o recunoaștere socială adecvată.  

 Majoritatea acestor femei se autoevaluează negativ și își proiectează viitorul în culori lipsite 
de optimism. Abatere de la această regulă fac doar femeile cu spirit antreprenorial care au trecut 
prin experiența șomajului considerând-o un stimulent pentru a-și valorifica forța de muncă în 
domenii noi de activitate și 3 dintre tinerele absolvente de studii superioare inclusiv master, 
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necăsătorite care stăpânesc 2-3 limbi străine și care in 2 cazuri au și o experiență de muncă în 
străinătate în zona serviciilor (pe vase de croazieră). 

 Studiul lotului ales impune imaginea unul teritoriu social al ocupațiilor nonstandardizate și al 
economiei informale construit ca efort de supraviețuire a unei categorii sociale pe care 
societatea noastră nu o susţine eficient și nici nu îi valorifică adecvat forța de muncă. 
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