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Practicile profesionale ale furnizorilor de 

servicii sociale şi de ocupare, la nivel de 

monitorizare,management de caz, informare, 

evaluare şi consiliere, în vederea ocupării 

grupurilor vulnerabile 

                       Studiu calitativ 
 

Expert: Mihnea Preotesi 
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”la noi, la ţigani e bine ca femeia să stea acasă şi să 

ţină casa. Cine să stea cu copiii mei? Eu nu am bani de 

grădiniţe, meditaţii, ce se face pentru copii pentru că eu 

nu ştiu de astea.”  

”Femeia trebuie să stea acasă, să gătească, să fie 

cuminte şi să-şi iubească soţul. Asta la ţigani, că 

româncele pot să facă ce vor ele şi e bine că muncesc şi 

ele, e bine pentru economie.” 

Rom, Bucureşti 
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            Metodologia cercetării 

Obiectiv general al studiului calitativ 

 Realizarea unei diagnoze complexe a modului în care 

instituţiile abilitate mediază interacţiunea grupurilor 

vulnerabile cu piaţa muncii și a funcţionării 

mecanismelor instituţionale ce potenţează acţiunea 

acestor factori 
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Perspectivă  dublă: 

-perspectiva factorilor care condiţionează accesul pe piaţa 

muncii; 

-perspectiva grupurilor vulnerabile în raport cu piaţa 

Muncii 

 

Perspectiva reprezentanţilor instituţionali- confruntată cu/ și validată 

de cea a actorilor sociali din grupurilevulnerabile vizate (romi și 

femei aflate în șomaj) în raport cu interacţiunea cu aceste instituţii 
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Instrumente de colectare a datelor calitative 

Ghiduri de interviu: 

-ONG-uri furnizoare de servicii sociale 

-AJOFM (ALOFM) 

-DGASPC (și alte instituţii publice furnizoare de 

 servicii sociale, cu accent pe serviciile de ocupare, 

 altele decât AJOFM) 

-reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile- romi fără loc 

 de muncă și femei șomere 
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Corelaţia context socioeconomic-ocuparea 

grupurilor vulnerabile 

 
Criterii de selecţie a localităţilor pentru colectarea datelor 

calitative:ponderea populaţiei de romi;nivelul de  

dezvoltare al regiunii/zonei/judeţului 

Au fost selectate: 

-o zonă (regiune) dezvoltată d.p.d.v.economic -București-

Ilfov (sectoare cu o importantă populaţie de romi-1,2,5) 

-un judeţ slab dezvoltat d.p.d.v. economic- judeţul 

Călărași (având și o populaţie importantă de romi) 
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Selecţia respondenţilor 

 

 -criterii teoretice de selecţie, combinate cu ”metoda 

bulgărelui de zăpadă” cu puncte diferite de pornire 

 

 -listă cu ONG-uri și cu instituţii publice furnizoare de 

servicii sociale-beneficiari romi și femei șomere 
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          Regiunea București-Ilfov 

-firmele active în Bucureşti - 23,4% din firmele active la 

 nivel naţional; 

-regiunea  București- Ilfov cumulează 31,2% dintre 

 firmele active în cazul firmelor cu peste 250 de angajaţi. 

(date INS-TEMPO, 2010); 

 

-PIB-ul regiunii reprezintă aprox 25% din PIB-ul total al  

României (22,8%-PIB București, cf. INS, 2009) 

- 
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Pe de altă parte,există și probleme sociale grave. 

În regiunea București-Ilfov trăiesc (cf.ADR) : 

 

-15% dintre beneficiarii cantinei de ajutor social din ţară; 

 

-5000 de persoane fără adăpost; 

 

-70768 locuinţe fără condiţii minime de confort.  
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Regiunea Sud Muntenia 

Din regiune fac parte următoarele judeţe: Argeș,  

Prahova,Dâmboviţa, Telorman, Dâmboviţa, Teleorman,  

Giurgiu, Ialomiţa,Călărași 

Regiunea prezintă profile distincte de dezvoltare,  pe axa 

 Nord-Sud: 

-judeţele din Nord-dezvoltate : Prahova,Argeș,Dâmboviţa 

-judeţele din Sud- cele mai slab dezvoltate: Teleorman,  

Ialomiţa,Călărași. 
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Judeţul Călărași 

-slab urbanizat, profil agricol 

-populaţie importantă de romi concentrată în câteva 

zone:  

-in jurul oraşului Olteniţa: oraşul Budeşti; 

-lângă Călăraşi, în comuna Modelu;  

-în nordul  judeţului, comuna Dragalina sau satul 

Răzvani, aparţinând de oraşul Lehliu-gară. 

- 
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-conform AJOFM Călărași, o treime din numărul  

total de șomeri  din judeţ sunt de etnie romă 

Explicaţii 

-romii sunt în mai mare măsură înregistraţi la  AJOFM ,  

fiind într-un procent mult mai mare beneficiari de ajutor 

 social (puţini dintre ei au pământ și desfășoară activităţi 

 agricole); înregistrarea la AJOFM necesară obţinerii 

adeverinţei necesare primirii ajutorului social;     
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Partea de Nord a judeţului-tradiţia navetei la  

muncă,la București, inclusiv pentru romi 

 

Explicaţii 

-apropierea de București; 

-posibilitatea de a merge cu trenul ”cu nașu”, reduce  

costul navetei.Romii muncesc la București, fie la firma de 

 salubritate, fie la marile complexe comerciale- NIRO,etc.  
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Percepţia actorilor instituţionali asupra 

grupurilor vulnerabile 

Grupuri considerate vulnerabile: 

 -persoanele de etnie romă; 

 -femeile cu copii mici 

 -persoanele cu dizabilităţi 

Romii cumulează vulnerabilităţi multiple în raport cu 

integrarea pe piaţa formală a muncii 

Perspectivă instituţională multidimensională- accent pe: 

 -factorii obiectivi: educaţie și calificare precare-romi 
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factori subiectivi ce blochează accesul pe piaţa muncii: 

-discriminarea romilor la angajare 

-caracteristici individuale ale romilor : orientarea  

prezenteistă:(”ei sunt învăţaţi să muncească astăzi, să ia 

 salariul  astăzi și să-l cheltuiască, tot astăzi”-AJOFM 

 Călărași), lipsa de disciplină, mentalitatea asistenţială 
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Discriminarea împotriva romilor- fenomen văzut 

din perspective diferite de actorii instituţionali 

 
Perspectiva discriminării generate de intoleranţă 

„Grupurile etnice, supuse unui val crescut de tratament  

diferenţiat şi discriminare, iar aici cele mai afectate sunt 

 (...) minorităţile etnice(...). Discursul public arată  

ignorarea cu care sunt trataţi romii şi problemele  

acestora.”-cercetător INCSMPS 
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„Există o aversiune politică faţă de impunerile aduse 

României în materie de incluziune a romilor. Din romi, 

femeile rome sunt mult mai vulnerabile decât bărbaţii 

romi, fiind expuse unui dublu dezavantaj, că sunt rome 

şi că sunt femei (ultimul mult mai pregnant manifestat 

în interiorul comunităţii din care provin.” (idem) 

 ”de etnie romă … sunt mulţi,putem vorbi de 

discriminare (din partea angajatorilor), fără discuţie”-

DGASPC) 
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Oarecum paradoxal poate fi considerat faptul că 

perspectiva reprezentanţilor unor ONG-uri pentru romi 

este mai nuanţată decât cea accentuat legalistă, citată 

mai sus. 

Pe de o parte, se consideră că există o discriminare cu 

impact social important asupra romilor, discriminare ce 

se manifestă pe mai multe planuri și afectează drepturi 

fundamentale ale persoanelor de etnie romă, precum 

dereptul la sănătate sau dreptul la educaţie: 
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„Persoanele de etnie romă sunt discriminate în toate 

domeniile vieţii publice , în domeniul sănătăţii, 

educaţiei, accesului la locuire, acesului pe piaţa 

munciii, suferă diferite abuzuri ale organelor de poliţie, 

abuzuri la locul de muncă atât din partea angajaţilor 

cât și din partea angajatorilor(...)abuzuri fizice, și 

psihice(...) încă din gimnaziu, un rom suferă de 

discriminare și ajunge un om care să creadă că așa îl 

vede o societate întreagă, inapt”-reprezentant ONG 
inapt.” 
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Pe de altă parte, abordarea problematicii vulnerabilităţii  

sociale  a romilor este una mai curând pragmatică și  

realistă, decât legalistă,  discriminarea fiind privită doar  

ca unul dintre factorii ce întreţin funcţionarea unui model 

complex al vulnerabilizării sociale: 

„ei sunt dependenţi de servicii sociale pentru că nu au  

forme  legale de muncă și astfel nu ai nici o monitorizare  

concretă și reală a situaţiei lor.” (idem) 

 



POSDRU/96/6.2/S/49743: 

"Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii" 

MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE ŞI DEZVOLTARE A OPORTUNITĂŢILOR DE OCUPARE ŞI METODE DE LUCRU CU PERSOANELE  VULNERABILE 
Alba Iulia  -  24  Noiembrie 2012 

 „fiind mai mereu în afara legii, pe piaţa muncii, ei 

nu au acces nici la serviciile de sănătate și la 

pensionare. Astfel, ele sunt mereu dependente de 

stat.” 

Variabila strategică în lanţul cauzal al 

vulnerabilităţii sociale este educaţia: 

 ”atâta timp cât nu se intervine la nivelul educaţiei 

copiilor romi, se va perpetua această problemă în 

timp și deja europenii ne arată cu degetul.”(idem) 

 



POSDRU/96/6.2/S/49743: 

"Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii" 

MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE ŞI DEZVOLTARE A OPORTUNITĂŢILOR DE OCUPARE ŞI METODE DE LUCRU CU PERSOANELE  VULNERABILE 
Alba Iulia  -  24  Noiembrie 2012 

Perspectiva ce integrează factorii obiectivi-subiectivi 

 -discriminarea apare ca un factor secundar de blocare 

accesului pe piaţa muncii, ce se adaugă celorlalte 

vulnerabilităţi multiple ale romilor: „În raport cu piaţa 

muncii cele mai vulnerabile persoane) sunt persoanele 

de etnie romă, datorită faptului că nu sunt școlarizaţi. 

Ori au foarte puţine clase ori sunt analfabeţi, mediul în 

care trăiesc, nu au acces la informaţii și sunt puţin 

discriminaţi”-DGASPC 
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Perspectiva ce privilegiază factorii obiectivi ai 

blocării accesului pe piaţa muncii al romilor 

”Pe piaţa muncii nu sunt locuri de muncă, este foarte 

greu și pentru cei care nu aparţin unei etnii și au 

absovit și o facultate. Nu sunt suficiente locuri de 

muncă iar pentru romi e mai greu pentru că nu au 

pregătirea specială. Ei nu știu să-și facă un cv, nu au 

acces la informaţie și la internet.”-DGASPC 
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Problema principală este cea legată de nivelul scăzut al 

educaţiei formale ce reprezintă o barieră pentru 

angajare, dar și pentru participarea la cursuri de 

calificare : 

”știm cu toţii ca persoanele rome ori nu au studii sau 

nu și le declară... iar ceea ce poţi să îi oferi este foarte 

limitat.”-DGASPC 

 „”principalul factor este legat de studii, de faptul că ei 

nu au o calificare și nu au studii.”-ALOFM 
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””încercăm să mergem foarte mult pe programe de 

formare profesională, neavând meserii. Dar nu poţi 

să-i  înscrii la un program de formare profesională 

pentru că nu-ţi prezintă un act de studiu.” -ALOFM 

 

 ”sunt foarte puţine programele de formare 

profesională care să nu ţină cont de nivelul de 

școlarizare.”-ALOFM 
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Există și actori instituţionali, cu precădere din cadrul 

DGASPC și AJOFM, care consideră că o 

responsabilitate importantă pentru situaţia de 

vulnerabilitate a situaţiei în care se află romii revine 

romilor înșiși, care sunt prizonieri ai propriului model 

cultural ce generează excluziune socială: 

 ”Romii, sunt și persoane care o să fie veșnic beneficiari, care 

fac copii ca să primească anumite beneficii, alocaţia este de 

2 milioane, sau să primească case (...)-DGASPC 
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 ”ei se complac in situţia lor, dar nu e nici vina lor. E vorba și 

de mediul din care provin, noi acasă am avut un model pe 

care-l moștenim din familie. Dacă majoritatea care nu sunt de 

etnie, au un model în care se duc la muncă, au muncit pentru 

fiecare lucru... ei(romii) nu au acest lucru, ei fac copii din 

concubinaj, nu au acte, nu-și dau seama de importanţa 

actelor.” –DGASPC 

 Există și percepţia că romii, de fapt, nu vor să se angajeze: 

 ” vin la noi cei care beneficiază de VMG sau de cantina 

socială, ei sunt obligaţi să se înscrie în evidenţa agenţiilor de 

ocupare.”-ALOFM 
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„tot timpul au senzaţia că li se cuvine totul, că de ce 

statul nu le-ar da ajutoarele alea și de ce eu le pun  

opreliști în calea lor de a primi acele ajutoare-ALOFM; 

„fac copii(romii) în neștire, vine tot de la o lipsă de  

educaţie.” –DGASPC; 

 

„am încercat să facem educaţie parentală eu ei(romii),  

dar n-au venit pentru că nu primeau nimic.”- DGASPC 
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”ei merg de obicei la angajatori și spun că vor negaţie, 

că nu sunt buni. ” ALOFM 

„și au avut surpriza ca acel angajator, el chiar avea 

nevoie de oameni și nu ţinea cont de nicio specificitate a 

persoanei, să le dea un loc de muncă și atunci nu mai 

beneficiază de VMG sau cantină socială, refuzând un  

loc de muncă.”-ALOFM 

”ei merg la angajator îmcercând să-l convingă să îl 

refuze.”-ALOFM 
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 ”angajatorul a dat refuz din partea persoanei, atunci ei 

nu au mai beneficiat de cantină și au făcut aici circ.”-

ALOFM 

Există, din partea unor reprezentanţi ai instituţiilor 

publice, opinia că activitatea organizaţiilor romilor este 

una, mai degrabă, ineficientă, în raport cu obligaţiile 

asumate : „mă întreb ăștia de la organizaţiilor lor ce 

fac? Ar trebui să fie, știu și eu, puţin mai... pentru că 

sunt de-ai lor, au altă trecere faţă de noi.”-DGASPC 
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Percepţii ale actorilor instituţionali asupra 

vulnerabilităţii femeilor pe piaţa muncii 

Contextul crizei economice este cel care potenţează 

percepţia celor intervievaţi asupra situaţiei femeilor pe 

piaţa muncii: „Criza le-a afectat mai mult pe ele 

(femeile)”-DGASPC.  

Explicaţia acestei evoluţii pe piaţa muncii se bazează pe 

argumentaţii ce aduc în discuţie aspecte diverse, legate  de 

structura posturilor pentru care s-au făcut, preponderent, 

disponbilizări, dar și de inadecvarea alternativelor oferite 

de ”munca la negru” pentru femei: 
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”A crescut numărul femeilor șomere, bărbaţii se mai duc 

pe ziua pe șantier...la negru. Pentru o femeie e mai greu, 

au și copii, ele de obicei stau cu copiii. S-au închis mici 

afaceri, unde-și mai găseau un loc de muncă (femeile).” –

DGASPC 

Din perspectiva angajatorilor, criza a accentuat anumite 

comportamente, având o fundamentare pragmatică 

(economică), dar generând, în unele cazuri, efecte 

discriminatorii faţă de femei: 
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”Motivul este că o femeie aduce mai multe probleme. Eu 

cred că n-ar trebui să ne ascundem după degete, conform 

literaturii de specialitate este discriminare, iar ea se 

produce. Nu știu dacă este o chestie voită sau așa se 

întâmplă, pur și simplu. Dacă aţi fi patron și aţi fi nevoit 

să vă reduceţi cheltuielile de personal la maximum...ce aţi 

prefera? Un tânăr de 30 de ani care știţi că vă vine zilnic 

la serviciu, sau o mămică care cu toată bunăvoinţa și la 

fel de bună fiind, mâine poate să dea un telefon că cel mic 

tușește... și și-a luat medical. Este independent de voinţa 

ei, dar afectează firma într-un anume fel. Eu înţeleg 

ambele puncte de vedere, dar asta nu înseamnă că 

doamnele nu sunt dezavantajate.” -DGASPC 
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Practicile  profesionale ale furnizorilor de servicii 

sociale 

Informarea beneficiarilor 

ONG-urile utilizează o combinaţie de strategii pasive-

strategii proactive pentru informarea beneficiarilor 

serviciilor sociale pe care le oferă. 

În unele cazuri colaborează cu instituţii precum AJOFM 

(ALOFM) și DGASPC în demersuri informative comune. 

Temele pe care sunt informaţi beneficiarii sunt diverse, 

dar reprezintă, în general, drepturi pe care aceștia le pot 

accesa: 

 

”mergem împreună cu alofm și dgaspc în caravana 

ocupării, o dată pe lună, pentru a informa.” 

„persoanele rome știu de noi și vin la noi să ne întrebe ce 

ar  

trebui să facă pentru a lua cantină, pentru a lua o alocaţie,  

unde să se ducă să-și facă acte de identitate, ce acte 

trebuie să aibe pentru VMG, să îi ajutăm să-și caute de 

muncă.” 
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”mergem împreună cu ALOFM și DGASPC în caravana 

ocupării, o dată pe lună, pentru a informa.”- reprezentant 

ONG 

„persoanele rome știu de noi și vin la noi să ne întrebe ce 

 ar  trebui să facă pentru a lua cantină, pentru a lua o  

alocaţie,  unde să se ducă să-și facă acte de identitate, ce  

acte trebuie să aibe pentru VMG, să îi ajutăm să-și caute 

 de muncă.”-reprezentant ONG romi 
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Cu excepţia colaborărilor precum cele amintite mai  sus și a unor 

programe dedicate informării, precum Caravana ocupării,  

furnizorii de servicii sociale au, în general, o atitudine pasivă în 

privinţa informării, atitudinea proactivă , având, mai curând,un 

caracter complementar : „Activitatea funcţionează cam în felul  

   următor. Vine o persoană  care se află în situaţie de criză și spune 

că are nevoie de  ajutor. Depune o cerere la registratură, asistentul  

social merge pe teren și face evaluarea iniţială și ancheta socială”-

DGASPC 

 ”Şomerii au obligaţia să vină spre noi, nu noi. Ei trebuie 

să se intereseze de locurile de muncă, doar n-o să-i 

sunăm noi.” 
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Pasul următor poate fi considerat ca proactiv, în privinţa 

informării,sarcina fiind preluată de reprezentantul  

instituţional:  ”Pe parcursul derulării anchetei sociale  

sunt luate în  evidenţă toate  persoanele din familia  

respectivă” -DGASPC 

Responsabilitatea    beneficiarilor de a se informa și de a 

avea un comportament proactiv este exprimată tranșant  

de către unii dintre  reprezentanţii ALOFM: ”Şomerii au 

 obligaţia să vină spre noi, nu noi. Ei trebuie să se  

intereseze de locurile de muncă, doar  n-o să-i sunăm  

noi”- ALOFM. 
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Medierea 

 
Atât furnizorii publici de servicii sociale, cât și ONG- 

urile desfășoară activităţi de mediere-exemple : 

” colegii se uitau la prima oră la locurile de muncă 

din ziare, considerau că se potrivește unei persoane 

din grup ţintă, sunau și programau un interviu pentru 

 ei. Au fost și angajatori receptivi și angajatori mai  

puţini deschiși”.-ONG; 
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„dacă noi aflăm de un loc de muncă, contactăm  

persoanele și le mediem.” Concret, îi ajutăm să-și facă  

un cv, să trimită un cv și cum să se comporte la un  

interviu.”-ONG, romi 
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Colaborarea ONG-uri-ALOFM-DGASPC 

 
Opiniile sunt împărţite, în ceea ce privește colaborarea  

interinstituţională: 

„avem o colaborare foarte bună cu DGASPC-ul, care 

 înţelege  foarte bine nevoile romilor și acţionează pe  

măsură-”ONG,romi 

„ALOFM-ul ar trebui să facă mai multe pentru a facilita  

angajarea romilor, ei vor să scape de romi dându-le  

adeverinţele și îi  trimit la DGASPC.”-idem 
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Percepţia asupra AJOFM(ALOFM) este una, în general,  

negativă.Pentru o zonă dezvoltată d.p.d.v. economic, cum 

 este regiunea  București-Ilfov, unii reprezentanţi ai  

ONG-urilor consideră că răspunderea ocupării precare a 

romilor revine, în mare măsură AJOFM: 

”dacă cei de la ALOFM și-ar face treaba cum trebuie, nu 

 doar pe hârtie, atunci mulţi romi ar avea de muncă- și  

mă refer la nivelde București, în ţară e mai greu să  

vorbești despre lucrurile astea.” -ONG 
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Există și excepţii, situaţii în care se colaborează foarte  

bine, la nivel instituţional.Un astfel de exemplu pare a fi  

cel de la sectorul 1, din București, unde există o bună 

colaborare între ALOFM-DGASPC-ONG-uri furnizoare 

 de servicii sociale. 

Liantul acelei colaborări pare a fi așanumitul ”birou de 

 relaţii interetnice”, înfiinţat în cadrul DGASPC, Sector 1. 

Colaborarea este una complexă, incluzând servicii de  

inforrmare proactivă, de mediere și de consiliere: 
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”Mergem și noi către persoane, Biroul de relaţii  

interetnice, împreună cu ALOFM organizează Caravana 

 in sectorul 1.Practic ,se alege un loc, într-una dintre  

școli, în care ALOFM  vine cu locurile de muncă iar  

biroul de relaţii interetnice anunţă  și aduce persoane de 

etnie romă. Practic, noi facilităm întâlnirea cererii cu  

oferta și, în  unele situaţii se concretizează, iar în  unele,  

nu(...) un alt tip de colaborare foarte bun- acest birou  

Face legătura între persoanele de etnie romă și ONG-uri  

sau ALOFM, pentru cursuri de specializare și de 

 calificare..”„ 
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Percepţia beneficiarilor serviciilor sociale din 

grupurile vulnerabile pe piaţa muncii 

Romii 

”Povestea vieţii”  

Născută în București, pe data de 9 iulie 1969. Acum  

locuiește într-un apartament cu două camere împreună cu 

 soţul, fiica, ginerele și cei doi nepoţi. 

Educaţia: 4 clase  

”Părinţii mei n-au școală, nu făceau nici românii școală 

 pe vremea aia și cum să facă ţiganii.” 

 „pe copiii mei i-am trimis la școală, un ţigan nu are șanse pentru 

trai normal fără școală.” 
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„pe copiii mei i-am trimis la școală, un ţigan nu are 

șanse pentru trai normal fără școală.” 

” Am o fată și un băiat, amândoi mi-au terminat liceul” 

 Fata casieră la Real; băiatul -șofer de tir în Spania. 

”Amândoi copiii mei sunt cuminţi, nu fură, nu d 

 în cap la nimeni, suntem ţigani buni.” 

”soţul meu e pensionar pe caz de boală și are 250 lei, iar 

eu fac cam 500 lei pe lună, mă duc la curăţenie pe unde 

apuc.” 
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””Femeia ţigan trebuie să știe să facă de toate, de la 7-8 

ani făceam de toate. Nu așteptăm să ni se aducă cafea 

la pat, cum fac româncele.” 

„la ţigani puţine femei lucrează, doar dacă bărbatul nu  

mai poate, pentru că femeile stau acasă să îngrijească  

copiii și nepoţii.” 

„e greu de femeile din ziua de azi, să muncească și acasă 

 și la muncă, era bine când bărbatul câștiga bani cât să  

ţină casa.” 
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” pe vremuri femeile își permiteau să stea acasă, eu am  

stat  mulţi ani până când soţul n-a mai putut să  

muncească și  am fost nevoită să muncesc.” 

”de vreo câţiva ani m-am apucat de muncit, dar 

dacă n-am carte eu pot să muncesc doar ca femeie de 

serviciu.” 

”am lucrat și cu carte de muncă dar a dat firma de 

 curăţenie faliment și am stat în șomaj 6 luni. De 

 atunci eu lucrez la negru, pe unde apuc, mă  

recomandă oamenii cu care lucrez sau prietenii.” 
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„fac curăţenie pe la blocuri, prin casele oamenilor. Dacă 

 cineva mă vrea, eu mă duc. Cu plata la zi sau la sfârșitul 

 săptămânii.” 

”Îmi caut de muncă stabil, prin anunţurile din ziare, dar 

 plătesc prost românii, de când cu criza, și sunt și multe  

românce care vor locurile noastre acum.” 

la muncă în străinătate „am încercat și am reușit 
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”Mă duc an de an, la cules de căpșuni în Spania. O 

vecină a  fost, mi-a zis și mie și m-am dus vreo 3 

sezoane până acum. Ține două luni pe an, prin contract, 

plătesc cazare,mâncare și transport, iar eu rămân cu 

500 de euro.” 

„este o mare reușită pentru mine să plec în Spania, am  

bani cu care ne descurcăm tot anul, plus ce mai muncesc 

 eu și pensia  soţului.” 

„dacă n-ar fi fost cu spaniolii, muream de foame în  

România.” 
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Informare cu privire la programele de ocupare şi, în  

particular, programele adresate șomerilor/romilor/  

femeilor 

„am participat și eu la o bursă de asta  acum 1 an, dar  

nu  m-a angajat nimeni.” 

„M-au pus să scriu pe o foaie, cv de ăla, și mi-au zis că  

mă  sună. Puteam să aștept până în ziua de azi telefonul  

lor, nu vezi așa ceva.” 

Concluzia:”nu văd folosul la bursele astea, ne ducem  

mulţi buluc și cine se angajează ? tot de-ai lor.” 
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Experienţa interacţiunii cu funizori de servicii sociale în  

domeniul ocupării: 

„cu ăia de la șomaj n-am avut treabă, mă duceam la 

 semnat lună de lună și atât” 

”Nu mi-a zis nimeni de locuri de muncă sau ceva cursuri, 

 am auzit că mai fac și de astea dar nu cunosc pe nimeni 

 care să se fi angajat cu ajutorul lor.” 

„de ONG-uri de alea am auzit în cartier, au venit și au  

dat  jucării la copii și punguţe cu dulciuri. Dar nu știu eu 

 ce sunt alea”. 

 



POSDRU/96/6.2/S/49743: 

"Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii" 

MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE ŞI DEZVOLTARE A OPORTUNITĂŢILOR DE OCUPARE ŞI METODE DE LUCRU CU PERSOANELE  VULNERABILE 
Alba Iulia  -  24  Noiembrie 2012 

Soluţii de îmbunătăţire a sistemului de servicii 

sociale adresat grupurilor vulnerabile în 

sprijinirea ocupării: 

 
-flexibilizarea abordării și adaptarea serviciilor la  nevoile 

individuale ale persoanelor: ”În momentul de  faţă, ghidurile sunt 

forte rigide ( referire la  POSDRU)-ONG.  

 

-dezvoltarea colaborării cu angajatorii, încă din faza de planificare 

de propunere de proiect.” Nu poţi să ai succes atâta timp cât nu 

pornești de la evaluare pertinentă a ceea ce există pe piaţa 

muncii.”-ONG 
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-sprijin consistent din partea instituţiilor statului: 

”instituţiile statului ne-ar putea sprijini. ONG-urile și statul să vină 

cu o propunere comună și fezabilă, instituţiile statului au mai multă 

elegibilitate.”-ONG 

 

-introducerea indicatorilor de calitate în baza de evaluare a 

programelor adresate grupurilor vulnerabile, alături de cei 

cantitativi 

 

-deschiderea instituţională prin lărgirea adresabilităţii 

programelor  „aș include și alte grupuri.. m-aș raporta și la tineri, 

victime ale discriminării multiple, etc... ar trebui regândit puţin 

sistemul”-ONG 
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Consultarea potenţialilor beneficiari ai serviciilor sociale: 

„…să-i intrebăm pe oameni care le sunt nevoile. Ar fi important  

ca organizaţiile să aibe o oarecare modestie atunci când  

vorbesc în numele altora, deseori există tentaţia ca 

raportându-te la statistici să crezi să ai o cunoaștere a situaţiei  

reale. E foarte important să mergi în comunităţi, să afli care  

este situaţia reală, care nu poate fi surprinsă într-o statistică.”- 

Idem 

 

Dezvoltarea dimensiunii larg consultative a proiectelor: 

„…aș încuraja foarte mult consultarea publică. În România este 

 acum doar o dimensiune formală... Este important de văzut  

rezultatul acestui proces... în ce măsură au fost ele eficiente,  

de văzut cine cu cine vorbește.”-idem 
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Pentru romi este nevoie de un mix de servicii sociale, 

măsuri  pasive şi măsuri active:  
 

Pentru cei care sunt în sărăcie extremă, măsurile pasive şi serviciile sociale sunt cele 

necesare. Nu ai cum să aduci o persoană din sărăcie extremă direct pe piaţa  

muncii unde să fie activ şi performant.  

 

Pentru  familiile de romi aflate în dificultate, serviciile sociale (oferirea de locuinţe 

sociale, serviciile destinate femeilor victime ale violenţei,serviciile destinate copiilor 

aflaţi în dificultate, servicii noi pentru familiile monoparentale” –cercetător 

INCSMPS 
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Pentru romii cu istoric de muncă, măsurile active:  

informare,mediere, consiliere, job cluburi, formare  

profesională, etc.  

”Trebuie discutat în ce masură subvenţionarea locurilor 

de muncă pentru romi poate fi o măsură activă, destinată  

angajatorilor. De asemenea, se pot realiza cursuri de  

sensibilizare la problemele etnice şi de promovare a  

tratamentului egal pentru funcţionarii din agenţiile de  

prestaţii sociale, şi din serviciul public de ocupare,  

tributari acelorasi conceptii şi prejudecăţi ca şi populaţia  

în ansamblu”-idem.  
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„Pentru romi poate ar fi bine că un program de 

formare ceva pe specificul lor, pe meseriile tradiţionale, 

ar fi mai tentaţi să meargă.” Ar avea mai multă 

deschidere spre ceva care să reprezinte etnia lor” –

ALOFM 

”Ar trebui niște programe prin care ei să fie pregătiţi 

psihologic, să li se schimbe mentalitatea, sunt oameni 

sănătoși cu două mâini și două picioare. Modul de a 

privi lucrurile legate de ocupare, să înţeleagă că e 

important să ai un loc de muncă pentru că îţi conferă o 

siguranţă.”-ALOFM 
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”Măsuri active clar, banii eu i-aș investi în cursuri. Ca 

ei să poată urma un curs trebuie să existe și un 

stimulent financiar. Poate oferind un stimulent financiar 

și ei urmând cursul respectiv, poate încep să simtă 

gustul.  

”Lucrez ca muncitor necalificat prin construcţii, fac de 

toate și nu fac nazuri la bani dar vreau să fiu plătit la 

sfârșitul zilei de muncă.Plata la zi mă ajută să pun ceva 

pe masă copiilor”-rom, București 
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”Știu că există ceva pentru ţigani și vin ăia de la forţele 

de muncă să te facă să te duci la ei. Aia vor să ia bani 

pentru că fac cursuri cu tine iar unii sunt proști și se 

duc să piardă vremea pe acolo, că loc de muncă nu îţi 

dau și nici bani să-ţi hrănești copiii.”-idem 

”aș face un curs doar dacă mi s-ar plăti și dacă imediat 

după aia m-ar angaja, dar să fie ceva sigur. Altfel, nu 

pot să pierd vremea. Dacă eu învăţ familia mea ce 

mănâncă ?”-idem 
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“Aș merge pe măsuri active, însă în România în 

momentul de faţă este foarte dificil. Am avut un stat 

care a încurajat oamenii să intre în pasivitate și în 

raport de dependenţă cu statul.... acum trebuie să-i 

stimulezi cu ceva la început. Persoanele vulnerabile 

sunt extrem de demotivate și  reaacţionează doar la 

factorii financiari, care e o măsură pasivă. Ar trebui 

puţin îmbinate, să le oferi un sprijin financiar ca să-i 

motivezi să intre într-un program prin care ei să-și 

conștientizeze potenţialul, să primească un sprijin 

pentru dezvoltare și să le dea oamenilor speranţe 

concrete.”- vorbim mai ales despre romi”-ONG 
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„Aș schimba multe lucruri pornind de la legislaţie. În 

România asistenţa socială comunitară și la măsurile de 

prevenire sunt lăsate doar la buna înţelegere primarilor 

și a consiliilor locale.” 

„avem instituţie specializată, asta face, integrează pe 

piaţa muncii. Eu n-ar trebui să integrez pe piaţa muncii 

dar o fac pentru că s-a dezvoltate acest sistem de 

prevenire a marginalizării sociale, din motivul ăsta o 

fac eu. În mod normal, dacă am mers în asistenţă 

socială și n-are loc de muncă eu trebuie să-i dau adresa 

și să se ducă la agenţia de ocupare. Avem instituţie 

specializată, eu trebuie doar să-i fac orientarea către 

instituţia care se ocupă cu ocuparea.”  
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Ponderea politicilor active-pasive de ocupare în Europa 
(Sursa datelor: EUROSTAT, 2011, Labour market policy interventions) 

 


