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Cuvânt înainte
”Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaša foršei de muncă a grupurilor defavorizate” este un proiect cofinanšat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenšie
6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul a fost lansat miercuri, 29 septembrie 2010, fiind coordonat de către Asociašia
Našională a Specialiştilor în Resurse Umane (”AUR”-A.N.S.R.U.) ce are drept parteneri
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, compania SIVECO Romania S.A., Fundašia
Post Privatizare, Bucureşti, şi coališia KARAT, Varşovia, Polonia.
Proiectul îşi propune să dezvolte o serie de structuri de economie socială în scopul integrării pe piaša muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excluziune socială
din trei regiuni: Vest, Nord-Vest şi Nord-Est. Sunt avute în vedere patru dintre grupurile
cu risc ridicat de excluziune: femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecšie a
copilului şi părinši din familii monoparentale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
Crearea a 6 întreprinderi sociale administrate de către persoane din grupuri de
risc
Facilitarea incluziunii pe piaša muncii a 120 de persoane supuse riscului de excluziune socială
Îmbunătăširea capacităšii a 100 de lucrători sociali şi 60 de specialişti în economia
socială de a susšine dezvoltarea economiei sociale.
Pentru o bună înšelegere a nevoilor grupurilor-šintă vizate şi a oportunităšilor oferite de
comunităši pentru dezvoltarea de programe antreprenoriale şi pentru incluziunea pe
piaša muncii a persoanelor defavorizate, proiectul a debutat cu o cercetare ce s-a desfăşurat pe trei componente: în rândul grupurilor vulnerabile, în rândul societăšilor comerciale şi în rândul lucrătorilor şi specialiştilor în economia socială. Raportul acestei cercetări a fost dat publicității în luna decembrie 2010 și poate fi accesat pe site-urile partenerilor de proiect.
Paginile care urmează conšin rezultatele obšinute în urma celei de-a doua componente
a cercetării, desfășurate pe segmentul societăților comerciale. Scopul acestei investigašii sociologice este de a identifica: (1) modele adecvate de incluziune în muncă a persoanelor defavorizate, adaptate nevoilor acestora și domeniului de activitate al companiilor; și (2) oportunitățile și provocările privind crearea de locuri de muncă și de
parteneriate (externalizări, prestări de servicii, achiziții de bunuri, finanțare de startups) cu persoane defavorizate sau entități ale economiei sociale. La finele lunii martie
2011, va fi dat publicităšii raportul conšinând rezultatele celei de-a treia și ultime componente a cercetării, investigație în rândul lucrătorilor și specialiștilor în economia socială.
Bogdan Diaconu
Asociašia Našională a Specialiştilor în Resurse Umane
Februarie 2010
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METODOLOGIE
A2. Cercetare pe segmentul societăţilor comerciale - componenta
cantitativă

Aria proiectului:
Trei regiuni de dezvoltare
Nord-Vest: Bihor, Bistriša Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj
Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş
Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamš, Suceava, Vaslui
Precizări:
Cercetarea urmăreşte şi realizarea unor comparašii între zone.
Cercetarea urmăreşte şi realizarea unor comparašii între grupurile šintă.
Grupuri šintă:
 Societăši comerciale active cu sediul principal în cele trei regiuni de dezvoltare
Eşantion
Volum total: 600 societăši comerciale, 200 societăši comerciale pentru fiecare regiune de dezvoltare.
Criterii de stratificare:


Cifra de afaceri (mic, mediu, mare);



Numărul de angajaši (mic, mediu, mare)



Tipul capitalului (stat, privat majoritar românesc, privat majoritar străin).

Distribušie:
Eşantionul va fi distribuit proporšional cu ponderea straturilor (9).


Selecšia societăšilor:



Selecšia localităšilor va fi făcută aleator, proporšional cu numărul de societăši din fiecare strat.



Selecšia respondenšilor:



În cadrul fiecărei societăši va fi selectată o persoană de la nivel de conducere (manager, director, patron).

Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică, 50%) - 4%
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Pentru a putea oferi componentelor ulterioare un set de societăši comerciale care şi-au
exprimat într-o mai mare măsură disponibilitatea de a participa în proiect, a fost supradimensionat eşantionul într-o serie de localităši, echilibrat distribuite la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltate. Selecšia acestor localităši a fost realizată în urma derulării
componentei calitative. Ca atare, pentru raportarea la nivelul întregii populašii datele
au fost ponderate în funcšie de regiunea de dezvoltare, mediul rezidenšial, judešul.
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METODOLOGIE
A2. Cercetare pe segmentul societăţilor comerciale - componenta
calitativă

Scopul general este de a identifica modele de incluziune în muncă a grupurilor vulnerabile, adaptate nevoilor acestora şi domeniului de activitate al companiilor; de a identifica oportunităši şi provocări de creare de locuri de munca şi de parteneriate
(externalizări, prestări de servicii, achizišii de bunuri, finanšare de start-up) cu persoane
defavorizate sau entităši ale economiei sociale.
Participanţii la interviuri: reprezentanši ai firmelor private din cele trei regiuni vizate de
proiect: nord-vest, nord-est şi vest.
Obiective:
obšinerea de informašii complexe privind atitudinea reprezentanšilor mediului de
afaceri privat fašă de incluziunea în muncă a grupurilor vulnerabile, prin integrarea în activităši ale întreprinderilor proprii în cadrul unor programe specifice: instruire, internship, mentoring, ucenicie, diversitate şi flexi-securitate la locul
de muncă;
obšinerea de informašii detaliate privind atitudinea reprezentanšilor mediului de
afaceri privat fašă de avantajele şi riscurile percepute, asociate încheierii unor
parteneriate cu întreprinderile sociale (externalizări, prestări de servicii, achizišii
de bunuri, finanšare de start-up)
Interviuri/regiune:
2 focus grupuri, minimum 4 participanši pe focus grup, cu următoarele caracteristici:
1 focus grup: reprezentanši ai firmelor private din servicii
(construcšii şi amenajări, alimentašie publică, servicii de curăšenie, cosmetică/relaxare/înfrumusešare, comerš, învăšământ
particular, etc.)
1 focus grup: reprezentanši ai firmelor private din producšie
(producšie industrială, alimentară, îmbrăcăminte şi încălšăminte etc.)
10 interviuri individuale, cu participanši din categoriile:
5 reprezentanši ai firmelor private din servicii,
5 reprezentanši ai firmelor private din producšie.
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Regiuni şi comunităţi cuprinse în cercetarea calitativă:
NORD-EST, localităšile: Iaşi, Suceava
NORD-VEST, localităšile: Cluj-Napoca, Satu Mare
VEST, localităšile: Arad, Deva
Au fost realizate în total 30 de interviuri calitative individuale semi-structurate şi 6
focus grupuri.
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ASPECTE GENERALE
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Comparativ cu 2009, în 2010, lucrurile din cadrul firmei dvs. au
mers...?

Criza economică şi financiară
din ultimii doi ani a făcut ca
percepšia retrospective a managerilor să fie una negative.
Pentru aproape jumătate dintre companii, 2010 a fost mai
post decât 2009.
Percepšia unei evolušii proaste
din ultimul an este una generală, datele neindicând diferenše
semnificative între diverse categorii de companii definite de
rezidenšă, regiune, cifră de
afaceri sau număr de angajaši,
semn al unui impact general al
crizei economice..

mult mai
bine; 4% NS/NR; 1%

mult mai
prost; 13%

ceva mai
bine; 21%

ceva mai
prost; 33%

cam la fel;
28%
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Ce credeši, în 2011, în cadrul firmei dvs. lucrurile vor merge?

mult mai
bine ca NS/NR; 4%
acum; 5%

mult mai
prost ca
acum; 4%

ceva mai
prost ca
acum; 13%

ceva mai
bine ca
acum; 37%

Dacă percepšia ultimului ana
fost una negative, optimismul
pentru 2011 e unul ridicat
(42% cred ca va fi mai bine
decât în 2010, fašă de 17%
care cred că va fi mai rău).
Acest optimism se poate repercuta în mod pozitiv asupra
acšiunilor şi strategiilor manageriale ce vizează consolidarea sau extinderea afacerilor,
toate acestea ducând la un
număr mai mare de locuri noi
de muncă şi ridicând şansele
de accedere la un loc de muncă.
Datele ne indică un optimism
mai ridicat în Nord-Vest şi unul
relative similar pentru celelalte
categorii socio-economice.

cam la fel;
37%
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Care sunt principalele două probleme cu care se confruntă în prezent firma dvs.? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din două
menţiuni)

Lipsa resurselor financiare
(34%), contracšia piešei de
desfacere, adică lipsa comenzilor (20%) sau lipsa clienšilor
(22%) şi fiscalitatea reprezintă
principalele problem cu care
se confruntă companiile din
cele trei regiuni de dezvoltare.
Personalul sau accesul la credite reprezintă aspecte secundar
în problematica managerială.
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Ce anume diferenšiază în primul rând firma dvs. în raport cu principalii concurenši? (întrebare deschisă)

Atributele diferenšiatoare auto
-asociate se pot grupa într-un
set de dimensiuni:


atribute de performanšă:
calitatea serviciilor / produselor, dotare tehnică
bună, profesionalism



atribute de relašionare:
seriozitate, promptitudine,
flexibilitate şi disponibilitate



atribute de piašă: diversitatea serviciilor, produselor, prešuri bune.
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În ce măsură consideraši că următoarele reprezintă în prezent probleme pentru firma dvs.?

Evaluarea potenšialelor probleme cu care se confruntă
companiile ne indică o problemă generală, cea a fiscalităšii
excesive şi a legislašiei aferente, menšionată de 75% dintre
subiecši.
Comprimarea piešelor de desfacere, ca urmare a crizei economice şi financiare e menšionată ca fiind o problemă în
mare sau foarte mare măsură
de jumătate dintre subiecši.
Problemele privind calitatea şi
accesul la resurse umane sunt
menšionate de doar circa 20%
dintre subiecšii studiului.

Diferenţa până la 100% o reprezintă NS/NR
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STRATEGII MANAGERIALE ŞI SUPORT
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În 2010, în cadrul firmei dvs., au fost luate următoarele măsuri?

În 2010, strategiile manageriale s-au centrat în special pe
reducerea costurilor de producšie (54%) şi pe inišierea de
noi servicii sau produse (56%).
De asemenea, reducerea recrutărilor a reprezentat o măsură luată în 45% dintre companiile investigate.
La reducerea costurilor de
producšie au apelat într-o mai
mare măsură companiile mari
iar la inišierea de noi produse
sau servicii au apelat companiile din oraşele mici.
O companie din 8 declară că
în 2010 a inišiat o colaborare
cu o firmă socială. Acestea sunt
într-o mai mare măsură situate
în regiunile Nord-Vest şi NordEst şi sunt companii mari, cu o
cifră de afaceri de peste 500
mii euro şi peste 50 angajaši.

18

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

“AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE UMANE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013

Investeşte în oameni!

Cum ar putea sprijini autorităšile locale firma dvs. pentru a crea
noi locuri de muncă? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din
două menţiuni)

Sprijinul autorităšilor locale
acordat companiilor pentru a
crea noi locuri de muncă ar
trebui să vizeze, în viziunea
managerilor, reducerea birocrašiei şi acordarea de facilitate fiscale.
Ajutorul acordat pentru accesarea de fonduri precum şi
revizuirea cadrului legislative
local constituie şi ele aspecte
importante în creare de noi
locuri de muncă pe plan local.
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În ultimii trei ani (2008, 2009 i 2010) , firma dvs. a derulat?

Circa 55% dintre companii au
acordat în ultimii trei ani
(2008, 2009 şi 2010) sponsorizări iar 44% dintre companii
au derulat acšiuni caritabile.
Programe de perfecšionare au
fost derulate în 44% dintre
companii.
În schimb, voluntariatul sau
promovarea unei cauze sociale
s-au aflat pe agenda a doar
circa 23%-30% dintre companii.

Diferenţa până la 100% o reprezintă NS/NR
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RESURSE UMANE
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Cât de mulšumit sunteši, în general, de angajašii firmei dvs.?

Angajašii companiilor investigate sunt motivul de satisfacšie
a 84% dintre manageri. Cu
toate acestea, numai 23%
dintre manageri sunt “foarte
mulšumiši” de propriul personal.
Gradul de mulšumire fašă de
angajaši e mai mare în companiile mici şi mai redus în companiile mari.
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Cât de probabil firma dvs. se va extinde în următorii doi ani
(2011 şi 2012)?

Proiecšiile pentru următorii doi
ani sunt destul de optimiste:
38% dintre manageri consideră că, într-un nivel înalt de
probabilitate, afacerea se va
extinde în timp ce 29% consideră că sunt pušine şanse să se
extindă.
Sunt mai încrezători:


cei din Nord-Est



Cei din companii cu peste
50 angajaši

Şi sunt mai pušin încrezători
 cei din Vest
 managerii, patronii firmelor
cu maxim 4 angajaši.
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Firma dvs. ar fi interesată să ofere angajašilor cursuri de calificare / perfecšionare profesională?

Interesul pentru a derula cursuri de calificare şi perfecšionare profesională e ridicat,
practice două treimi dintre
companii intenšionând să le
ofere angajašilor astfel de
cursuri.
Un interes mai ridicat pentru
astfel de cursuri au manifestat
companiile din Nord-Vest dar
şi companiile mari.
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dacă firma doreşte sa ofere angajaţilor cursuri de calificare / perfecţionare profesionala. Pentru ce calificări / domenii concrete aši dori
să fie aceste cursuri? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din trei
menţiuni)

Cursurile de calificare / formare profesională dorite vizează în special segmentul
management, marketing-PR, IT,
vânzări sau construcšii.
În general, companiile îşi doresc cursuri pentru calificările
sau nivelele de educašie superioare şi mai pušin pentru cei cu
educašie elementară.
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În angajările de personal făcute de firma dvs., cât de importante
sunt următoarele criterii?

La nivel declarative, trăsăturile
de caracter ale candidatului
(seriozitate, abilităši de interacšiune, motivašie), urmate de
setul de competenše şi abilităši
sunt principalele aspecte luate
în considerare la angajare.
Experienša relevantă se situează de abia pe a treia pozišie
în timp ce diploma educašională, alte cursuri sau limbi străine
cunoscute se situează pe ultima
pozišie.
Există câteva diferenše semnificative între diversele categorii de companii,
Supra-valorizarea diplomei educašionale şi a abilităšilor de inter-relašionare în rândul managerilor din Nord-Est..
nevoia de a cunoaşte limbi
străine, menšionată de managerii din Nord-Vest sau de cei
ai companiilor mari, din oraşe
mari.

Diferenţa până la 100% o reprezintă NS/NR
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În 2011, cât de probabil e să angajaši...?

Probabilitatea cea mai ridicată de angajare o vor avea, în
2011, persoanele calificate,
care vizează un post de execušie full-time pe perioadă
nedeterminată.
Angajările pe perioade determinate sau sezoniere sunt contextualizate de profilul companiei, ca atare ponderea lor e
mai redusă.

Diferenţa până la 100% o reprezintă NS/NR
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dacă va angaja personal in 2011. Pentru ce pozišii / funcšii concrete
aveši în vedere să angajaši personal în 2011? (întrebare deschisă,
răspunsuri cumulate din trei menţiuni)

Pozišiile pentru care se va angaja personal în 2011 sunt fie
din segmental vânzări (14%),
fie din cele de management)
(10%)
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SERVICII ŞI PRODUSE
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Care sunt principalele produse sau servicii oferite de firma dvs.?
(întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din trei menţiuni)

Cele mai multe dintre companiile intervievate provin din construcšii, comerš, servicii sau
consiliere, consultanšă-dar diversitatea este ilustrată din
ponderea mare a companiilor
ale căror servicii sunt altele
decât cele din categoriile principale.
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Ce servicii achizišionează în mod curent firma dvs.? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din două menţiuni)

Dintre serviciile achizišionate,
se remarcă telecomunicašiile,
Internetul şi serviciile IT , transportul, serviciile contabile.
O firmă din 9 declară că nu
achizišionează niciun serviciu.
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Ce servicii externalizează în mod curent firma dvs.? (întrebare
deschisă, răspunsuri cumulate din două menţiuni)

În privinša serviciilor
externalizate, pe primul loc se
situează cele de contabilitatefinanše, urmate de cele de
transport şi distribušie şi apoi
cele de consultanšă sau service.
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INCLUZIUNE ŞI ECONOMIE SOCIALĂ
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În cadrul firmei dvs., există un regulament / cod intern formal
scris cu privire la politicile şi practicile de asigurare a egalităšii de
şanse?

În general şi la nivel declarativ, codul intern privind politicile şi practicile de asigurare a
egalităšii de şanse, dacă există sunt şi aplicate.
În numai 2% dintre companiile
investigate, acest cod există
dar nu se aplică,. În peste o
treime din companii nu există
un regulament special dedicat
acestui aspect.
Datele ne indică o mai mare
incidenšă a unui astfel de document în


regiunea de dezvoltare
Nord-Est



În urbanul mare (peste 50
mii locuitori)



În rândul companiilor medii
şi mari (cifră de afaceri
de peste 300 mii euro şi
peste 10 angajaši).
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În ce măsură firma dvs. este interesată să participe la un program
pilot de incluziune pe piaša muncii, implicând angajarea pe o perioadă limitată a unui număr de persoane defavorizate(părinši
singuri cu minori în întrešinere, femei de peste 45 ani, tineri din
casele de copii,persoane de etnie romă)?

Interesul de a participa la un
program de incluziune pe piaša muncii e unul eterogen.
O treime din companii declară
că nu sunt deloc interesate de
un au astfel de program. Într-o
mai mare măsură aceste companii provin din regiunea Vest
şi sunt companii mici, cu maxim
4 angajaši.
Aproape jumătate dintre companii (45%) se situează în zona interesului existent dar redus.
Interes ridicat în raport cu un
astfel de program îl declară
managerii a 20% dintre companiile accesate. Aceştia provin în mod echilibrat din toate
categoriile investigate,.
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Ce beneficii aši aştepta de la participarea într-un astfel de program? (întrebare deschisă, răspunsuri cumulate din trei menţiuni)

Beneficiile vizate prin participarea la un astfel de program
sunt obšinerea de facilităši
fiscal, pentru un sfert dintre
respondenši sau a unui plus în
calitatea resurselor umane.
39% dintre subiecši nu pot
indica vreun beneficiu aşteptat
în timp ce 22% nu au aşteptări.
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Pentru ca firma dvs. să participe la un astfel de program de angajare pe o perioadă limitată a unor persoane defavorizate, cât de
importante ar fi...?

În mod cert, plata salariilor ar
reprezenta un aspect important şi foarte important pentru
50% dintre companii.
Beneficiile de vizibilitate ar fi
apreciate de o pondere înjumătăšită, de circa 25%.

Diferenţa până la 100% o reprezintă NS/NR
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Din câte ştiši dvs., există în localitatea dvs. sau pe o rază de 20
km vreo FIRMĂ SOCIALĂ (o firmă care desfăşoară activităši comerciale nu doar pentru beneficii economice ci si pentru a crea
locuri de munca pentru persoanele defavorizate)?

Cunoştinša despre existenša
unei firme sociale o are doar
un segment de 24% dintre
subiecši., în condišiile în care
alši 32% consider că nu există
o astfel de firmă în localitate
sau proximitate. Sunt ceva mai
bine informaši managerii din
Nord-Vest şi cei ai companiilor
cu cifră de afaceri ridicată.
44% dintre cei intervievaši, în
schimb, nu ştiu să ofere un răspuns acestei întrebări. Ca atare vizibilitatea firmelor sociale
e una redusă.
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În ce măsură firma dvs. este interesată să se implice într-o colaborare cu o FIRMĂ SOCIALĂ?

Interesul în a colabora cu o
firmă social este şi el nuanšat.
Dacă 24% dintre companii nu
vizează o astfel de colaborare, 22% şi-ar dori-o într-o
proporšie ridicată. Jumătate
dintre companii se situează în
zona interesului redus de a
colabora cu o firmă socială.
Interes mai ridicat identificăm
 În regiunea Nord-Est, comparative cu regiunea Vest
 În rural
 În rândul companiilor mici,
cu o cifră de afaceri de
maxim 100 mii euro şi maxim 9 angajaši
 În rândul companiilor care
au derulat deja o colaborare cu o firmă socială
Aşadar, experienša anterioară
se dovedeşte a fi cel mai bun
predictor pentru o viitoare
colaborare.
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Ce aşteptaši ÎN PRIMUL RÂND de la o colaborare cu o firmă socială? (întrebare deschisă)

48% dintre subiecši cred că o
colaborare cu o firmă social ar
trebui să ofere oportunitatea
de a accesa servicii şi produse
de calitate.
Promovarea propriilor servicii
şi produse reprezintă un alt
beneficiu aşteptat de 21%
dintre subiecši.
Companiile mari sunt cele care
aşteaptă în special obšinerea
de produse şi servicii de calitate. Cei care vizează în foarte
mare măsură colaborarea cu o
firmă socială şi-ar dori mai
degrabă promovarea produselor şi serviciilor proprii în
timp ce cei care vizează o
colaborare “în mare măsură”
vor mai degrabă produse şi
servicii de calitate.
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DATE DESPRE COMPANIE
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Anul înfiinšării firmei...

Distribušia companiilor în funcšie de anul înfiinšării e una
conform cu distribušia populašiei investigate şi validează
eşantionul ales.
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Ponderea unor categorii de personal

În companiile investigate, ponderea persoanelor aparšinând
grupurilor vulnerabile e una
relative similar cu cea din întreaga populašie:
 Persoane de etnie romă:
0,8%
 Tineri din casele de copii:
0,3%
 Femei de peste 45 ani:
6,9%
 Părinši singuri cu minori în
îngrijire; 2,1%.
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În 2011, cât de probabil e să angajaši...?

Previziunile de angajare în
2011 unor persoane aparšinând grupurilor vulnerabile ne
indică o probabilitate mai
mare de angajare a
 Părinšilor singuri cu minori
în întrešinere (48% probabil şi destul de probabil)
 Femeilor de peste 45 ani şi
tinerilor din casele de copii
(30% - 31% probabil şi
destul de probabil)
 Romilor (21% probabil şi
destul de probabil).
Observăm că probabilitatea
de a angaja o persoană de
etnie romă este practice de
două ori mai mică decât de a
angaja un părinte cu minori în
îngrijire.

Diferenţa până la 100% o reprezintă NS/NR
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COMPONENTA CALITATIVĂ
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IMAGINEA ASOCIATĂ PERSOANELOR PROVENIND DIN GRUPURILE-ŠINTĂ, DIN
PERSPECTIVA MEDIULUI DE AFACERI PRIVAT
Succesul programelor de incluziune în muncă concepute în parteneriat cu mediul de afaceri privat depinde în mare
măsură de imaginea pe care reprezentanšii celui din urmă o dešin în legătură cu persoanele provenind din grupurile-šintă.
Atitudinile fašă de aceste categorii constituie indicii ale modului în care vor decurge propriu-zis colaborarea dintre angajatori şi angajaši, dar şi eventualele parteneriate de afaceri încheiate cu întreprinderile sociale, constituind totodată o
dimensiune asupra căreia se poate interveni anterior conceperii şi derulării programelor propriu-zise, prin campanii de
construire a unei imagini favorabile în punctele deficitare, mai ales pentru acele grupuri care se dovedesc mai afectate
din punct de vedere al imaginii şi gradului de acceptare socială.
De aceea, un obiectiv important în cercetarea noastră a fost acela de a contura elementele care compun imaginea
socială a grupurilor-ţintă în proiect, dimensiunile avute în vedere fiind, pe de o parte, configurašia elementelor ce šin de
caracteristici personale, caracteriale şi sociale predominante pentru fiecare din grupurile-šintă, iar pe de altă parte, complexul de atitudini evaluative – pozitive şi negative –cristalizate în raport cu persoanele provenind din aceste grupuri.
În continuare sunt prezentate principalele rezultate, grupate pe cele trei regiuni de dezvoltare cuprinse în proiect.

REGIUNEA NORD-EST
PERSOANE DE ETNIE ROMĂ
a) Imaginea generală. Etnicii romi reprezintă categoria considerată cel mai greu de integrat într-un cadru de lucru
organizat după modelul birocratic. Imaginea este atât de puternic negativă, încât o bună parte dintre intervievaši se limitează la a face afirmašii de tipul „fără comentarii”, considerând tacită acceptarea unanimă a faptului că romii sunt o
categorie cu care nu se poate lucra, în nicio circumstanšă.
Imaginea negativă este atât de puternică, încât exemplele pozitive identificate sunt anulate prin interpretarea lor ca
excepšii (generate eventual prin intervenšia unui factor accidental precum plăcerea efectuării lucrului în cauză) sau explicarea lor prin recursul la argumente care scot cazul excepšional din categoria socială a romilor, precum asimilarea individului de către grupul de etnici majoritari ca urmare a unei îndelungate perioade de conviešuire. (NE_FG_1,p.21)
Lucrul cu romi este posibil în anumite condišii, considerate absolut necesare: adresarea într-un limbaj cât mai simplu şi
mai explicit şi motivarea pecuniară zilnică, de unde un model considerat adecvat pentru integrarea în muncă a romilor
este angajarea ca ziler. (NE_FG_1,p.20)
b) Atitudini pozitive. Aprecierile pozitive la adresa persoanelor provenind din această categorie sunt formulate extrem de rar şi fac referire mai ales la unele caracteristici personale asociate în mod stereotipic etniei rome: inteligenša
naturală, faptul de a fi descurcăreši, de a gândi rapid şi de a se mişca repede. (NE_FG_2, p.17)
c) Atitudini negative. Cea mai pregnantă dimensiune a evaluării negative o constituie atitudinea fašă de muncă a
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persoanelor de etnie romă, având ca şi caracteristică definitorie orientarea înspre obšinerea unui câştig cât mai rapid, cu
un efort minim şi pe cât posibil, încercând să îi păcălească pe alšii (angajatori sau colegi de muncă) (NE_FG_1,p.20) Din
punctul de vedere al intervievašilor, persoanele de etnie romă se caracterizează prin lipsă de seriozitate, de implicare în
muncă, incapacitatea de a se supune rigorilor muncii organizate birocratic – respectarea unui program de lucru, respectarea unei planificări a muncii şi a unei logici de muncă eficientă. (NE_10, P 7)
Atitudinea fašă de muncă a romilor îşi are originea într-o educašie familială greşită, din perspectiva intervievašilor,
care cu greu poate fi corectată printr-o resocializare la locul de muncă. (NE_2, P 11) Carenšele de educašie familială se
reflectă în problemele de adaptare la locul de muncă, atât din punct de vedere al atitudinii fašă de muncă, cât şi în privinša integrării în colectiv.
Stereotipurile asociate etnicilor romi generează o serie de comportamente de risc specifice angajašilor provenind
din această categorie (furtul, înşelăciunea), din perspectiva participanšilor la interviuri, inducând rezerve în angajarea pe
pozišii care implică responsabilitate şi un grad ridicat de încredere (de ex., paznic)

TINERI PESTE 18 ANI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL SOCIAL DE PROTECŠIE
a) Imagine generală. Tinerii care provin din sistemul de protecšie socială se confruntă cu dificultăši la fel de mari ca şi
persoanele de etnie romă în încercarea de a se integra pe piaša muncii, apreciază participanšii la interviuri. Intervievašii
consideră că marginalizarea acestor tineri este un efect al mediului social în care ei se formează, mediul institušional
fiind perceput ca ostil din toate punctele de vedere: afectiv, educašional, formativ. Institušiile de asistenšă socială nu pot
substitui modelele clasice de educašie primită în familie şi şcoală. (NE_FG_1,p.23)
b) Atitudini pozitive. Ca şi în cazul romilor, evaluările pozitive sunt mai degrabă rare, efecte ale dezirabilităšii sociale
sau ale experienšelor directe de lucru cu persoane provenind din această categorie: sunt nişte copii foarte talentaši, foarte dornici să înveše, care s-au născut cu această neşansă.

c) Atitudini negative. Mediul institušional nu stimulează formarea unor atitudini corecte fašă de muncă: tinerii institušionalizaši nu sunt obişnuiši să muncească, nu se conformează regulilor şi modalităšilor de lucru impuse direct sau practicate la
locul de muncă, preferând efectuarea sarcinilor în stil propriu, nu au o disciplină, o rigoare şi o etică corectă a muncii,
care să se bazeze pe principii de echitate (a primi răsplată conform implicării în muncă). (NE_FG_1,p.22)
Atitudinea fašă de muncă a tinerilor postinstitušionalizaši se reflectă în comportamentele performate la locul de muncă: sustragere de la efectuarea sarcinilor, invocând motive ce šin de condišiile de lucru (prea greu, prea mult praf, etc.),
culminând cu neprezentarea la lucru. Institušiile statului par să aibă un rol în menšinerea acestor tipare de comportament,
prin etichetare. (NE_FG_1,p.22)
Pe lângă carenšele educašionale şi de instruire, tinerii postinstitušionalizaši suferă şi de probleme ce šin de ordinul
afectiv şi de relašionarea cu ceilalši, iar toate acestea îi fac pušin integrabili nu doar în cadrul unei firme, ci şi în alte ti-
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puri de colectivităši. (NE_FG_1,p.28)
Aprecierile negative merg până la a presupune o dotare intelectuală inferioară în raport cu indivizii obişnuiši: inteligenšă cel mult medie, însă nu ca un dat biologic, ci ca urmare a condišiilor de mediu defavorabile unei dezvoltări armonioase. (NE_FG_1,p.19)

FEMEI ŞOMERE DE PESTE 45 DE ANI, AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
a) Imagine generală. Sunt femei care în marea majoritate au un nivel de pregătire profesională sub medie, fiind potrivite pentru posturi care nu necesită calificare sporită, gen baby-sitter. (NE_FG_1,p.19) Sunt mai potrivite în anumite
domenii de activitate, care implică fie abilităši de relašionare cu clienšii (cum ar fi domeniul asigurărilor), fie calităši precum seriozitatea, corectitudinea, implicarea şi sârguinša în muncă. (NE_FG_1,p.27)
b) Atitudini pozitive. Femeile şomere de peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă au ca principal atu, din
perspectiva intervievašilor, un set de caracteristici ce se formează numai prin acumularea de experienšă în muncă: o
conduită corectă de muncă, ce se reflectă în seriozitate, capacitatea de organizare, experienša de muncă în general.
Atitudinea fašă de muncă a acestor persoane este una specifică: odată cu înaintarea în vârstă, în special dacă au
familii şi copii, apreciază mai mult ceea ce fac, apreciază mai mult banii pe care îi câştigă şi muncesc chiar mai sârguincios, cu mai multă responsabilitate. (NE_4, P 1)
Tabloul pozitiv se completează cu aprecieri legate de caracteristicile personale ale persoanelor din această categorie: sunt în puterea vârstei, persoane sănătoase, conştiincioase, apte de muncă, pricepute. (NE_4, P 4)

c) Atitudini negative. Problemele identificate pentru această categorie sunt asociate cu vârsta: probleme de adaptare
la un nou loc de muncă, cu alte cerinše, oboseala care intervine de la o anumită vârstă (NE_2, P 3)
CAPI DE FAMILII MONOPARENTALE, CARE AU CEL PUŠIN UN MINOR ÎN ÎNTREŠINERE
a) Imagine generală. Reprezintă categoria cea mai pušin problematică din punct de vedere al integrării pe piaša muncii, întrucât aceste persoane sunt cel mai adesea percepute ca perfect similare categoriilor obişnuite de populašie, iar
considerarea lor ca şi categorie vulnerabilă trece drept nepotrivită.
b) Atitudini pozitive. Responsabilitatea asigurării bunăstării familiei constituie un factor de încredere fašă de aceste
persoane, mai susceptibile de a dovedi calităši precum seriozitatea şi implicarea în muncă. (NE_FG_1,p.22,27)
c) Atitudini negative. -
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REGIUNEA NORD-VEST
PERSOANE DE ETNIE ROMĂ
a) Imaginea generală. Persoanele de etnie romă se confruntă cu provocarea de a trece de stereotipurile negative
care le sunt asociate si care îi fac mai susceptibili de furt, lene sau dorinšă de câştiguri nemuncite, pentru a putea câştiga
încrederea firmelor şi pentru a putea obšine un loc de muncă în mediul privat. (NV_9,p.5) Imaginea negativă este întărită
de experienšele proprii de angajare, iar aceste experienše determină circumspecšie în privinša unor posibile angajări
viitoare. (NV_6,p.7) Romii sunt buni eventual la munca fizică, dar nu pentru munca de birou (NV_6,p.7) Mai potrivite ca
forme de incluziune pentru romi sunt acelea care le valorifică îndeletnicirile tradišionale (împletirea coşurilor, fabricarea
de mături, etc.) (NV_8,p.6)
b) Atitudini pozitive. Experienšele de lucru care au presupus contact direct cu persoane de etnie romă prilejuiesc exprimarea unor atitudini pozitive fašă de romii angajaši, atribuindu-li-se calităši precum hărnicia şi buna educašie, iar evaluarea generală fiind una pozitivă. (NV_2, p. 10) Totuşi, aceste pozišii sunt cu totul excepšionale în climatul de opinie general.
c) Atitudini negative. Atitudinea fašă de muncă reprezintă dimensiunea pe care sunt formulate cele mai multe aprecieri negative în legătură cu persoanele de etnie romă. Romii sunt consideraši ca fiind mai pušini stabili în muncă, în sensul că
alternează perioadele de prezentare cu cele de absenšă de la locul de muncă. (NV_7,p.6) Deşi declară că vor să muncească, romii nu se adaptează, de regulă, pe un post în care li se cere respectarea unui program de lucru, iar plata pentru muncă o apreciază de cele mai multe ori ca nesatisfăcătoare în raport cu munca prestată, iar acest lucru provine şi din
autopercepšia de categorie defavorizată, discriminată. La acestea se adaugă instabilitatea mare pe post. (NV_8,p.5).
Al doilea neajuns ca importanšă în ceea ce priveşte integrarea în muncă a romilor îl constituie problemele de imagine: sunt excluşi ca posibilitate de angajare în posturi care necesită o igienă strictă (de exemplu, panificašie), dar nu neapărat pe argumentul că ei chiar nu respectă normele de igienă, ci pentru că ar dăuna imaginii firmei şi produselor sale,
din cauza stereotipurilor negative asociate lor. (NV_8,p.6)

TINERI PESTE 18 ANI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL SOCIAL DE PROTECŠIE
a) Imaginea generală. În general, aceşti tineri sunt văzuši ca persoane cu probleme de integrare socială, din cauza
privărilor multiple la care sunt expuşi prin institušionalizare. Pentru această categorie statul trebuie să se implice mai
mult, prin asigurarea unor condišii minime de trai: locuinše sociale, costul paršial al întrešinerii, astfel încât tinerii să aibă
cheltuieli de trai minime. (NV_7,p.5)
b) Atitudini pozitive. Ca şi în cazul etnicilor romi, atitudinile pozitive se conturează punctual şi în relašie cu experienše
directe de lucru cu persoane provenind din această categorie, însă aprecierea se opreşte la semnalarea derulării unor
colaborări fără probleme. (NV_3, p. 11)
c) Atitudini negative. Pregnantă este din nou atitudinea fašă de muncă necorespunzătoare: tinerii formaši în institušiile
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de protecšie socială sunt consideraši nedisciplinaši, ei nu realizează importanša unui loc de muncă, sunt mai pušin responsabili, mai pušin controlabili (NV_7,p.5), mai slab pregătiši din punct de vedere profesional. Disciplina slabă şi pregătirea
profesională precară au la origine carenšele educašionale primite în institušiile de protecšie. (NV_7,p.5)

FEMEI ŞOMERE DE PESTE 45 DE ANI, AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
a) Imaginea generală. Femeile şomere de peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă sunt categorii dezirabile de angajaši, însă nu pentru posturi care presupun expertiză în domenii foarte specializate, ci mai degrabă în munci
mediu sau slab calificate. Principala lor calitate pare să fie stabilitatea pe post, ca o consecinšă a lipsei de opšiuni pe
piaša muncii ce se asociază mai ales factorului vârstă.
b) Atitudini pozitive. Din considerente de vârstă, care fac ca persoanele provenind din această categorie să nu aibă
foarte multe opšiuni pe piaša muncii, implicarea lor în muncă poate fi mult mai mare decât a celorlalte categorii.
(NV_9,p.5) Migrašia între locurile de muncă este mai mică pentru aceste persoane, ele sunt mai stabile. (NV_7,p.5)
Această categorie prezintă mai multă stabilitate pe post, fiind şanse mari chiar să iasă la pensie din firma angajatoare.
(NV_9,p.9)
Persoanele din această categorie pot avea şi un rol activ în dezvoltarea firmei, în virtutea experienšei acumulate la
locurile de muncă anterioare care poate să genereze idei inovative. (NV_9,p.10)
c) Atitudini negative. Vârsta acestor persoane le face mai dificil de format pentru munca de birou, care implică tehnologie modernă şi abilităši de utilizare a ei (de exemplu, lucrul cu computerul). Formarea nu este imposibilă, dar necesită
o perioadă mai lungă, fapt care se traduce în costuri. (NV_6,p.6)
Unii angajatori din mediul privat sunt reticenši în a angaja persoane din această categorie, din cauza eventualelor
probleme de atitudine sau mentalitate: blazare, înainte de pensionare, când persoana este sigură că nu îşi va pierde
postul (NV_2, p. 9), plafonare, chiar probleme legate de consumul de alcool. (NV_3, p. 15)
CAPI DE FAMILII MONOPARENTALE, CARE AU CEL PUŠIN UN MINOR ÎN ÎNTREŠINERE
a) Imaginea generală. Părinšii unici cu un minor în întrešinere sunt consideraši categoria cel mai pušin problematică, cu
cele mai multe şanse de a dispune de educašie înaltă şi de a presta o muncă de calitate, impresia fiind aceea că aceste
persoane nu ar trebui incluse în rândul categoriilor speciale. (NV_6,p.6)
b) Atitudini pozitive. Ca o consecinšă a obligašiilor familiale aceste persoane sunt mai stabile pe posturi. (NV_8,p.8)
c) Atitudini negative. -
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REGIUNEA VEST
A.PERSOANE DE ETNIE ROMĂ
Atitudinea fašă de muncă a peroanelor de etnie romă face acceptarea lor în cadrul unei firme extrem de problematică: din punctul de vedere al intervievašilor, etnicii romi nu sunt controlabili (V_1, p.16), sunt persoane care nu doresc să
facă ceva în plus pentru ei (V_2, p. 20), fură şi sunt obişnuiši să primească fără să depună efort. (V_FG_SERV, p. 21, 22)
(V_FG_SERV, p. 1) Deşi la început pot demonstra că se poate lucra cu ei, pe parcurs devin neserioşi (V_5, p. 23), iar recompensa pentru muncă o apreciază întotdeauna ca nesatisfăcătoare. (V_FG_SERV, p. 1)

B.TINERI PESTE 18 ANI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL SOCIAL DE PROTECŠIE
Evaluarea generală negativă a acestei categorii se cristalizează în jurul atitudinii necorespunzătoare fašă de muncă: la fel ca şi etnicii romi, aceşti tineri sunt percepuši ca persoane care nu doresc să facă ceva în plus pentru ei (V_2, p.
20), sunt obişnuiši să primească fără să depună efort (V_FG_SERV, p. 21, 22), consideră că munca nu este pentru ei şi
preferă să stea în casele de copii unde mâncarea şi cazarea sunt asigurate. (V_FG_SERV, p. 22)

C.FEMEI ŞOMERE DE PESTE 45 DE ANI, AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Imaginea negativă conturată porneşte de la caracteristici asociate ce šin de orientarea în muncă a acestor persoane:
sunt persoane care nu doresc să facă ceva în plus pentru ei (V_2, p. 20), obişnuite să primească fără să depună efort
(V_FG_SERV, p. 21, 22), preferând statutul de casnic şi veniturile sub formă de ajutor social în locul unei munci active.
(V_FG_SERV, p. 27)

D.CAPI DE FAMILII MONOPARENTALE, CARE AU CEL PUŠIN UN MINOR ÎN ÎNTREŠINERE
Atitudinea fašă de acest grup este mai degrabă negativă, pornind de la ideea că reprezentanšii categoriei sunt persoane care nu doresc să facă ceva în plus pentru ei (V_2, p. 20) şi sunt obişnuiši să primească fără să depună efort
(V_FG_SERV, p. 21, 22)
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ATITUDINI ALE MEDIULUI DE AFACERI PRIVAT FAŠĂ DE INCLUZIUNEA ÎN MUNCĂ A GRUPURILOR VULNERABILE, PRIN INTEGRAREA ÎN ACTIVITĂŠI ALE ÎNTREPRINDERILOR PROPRII, ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ
Un obiectiv major în cercetarea calitativă a fost acela de a obšine informašii complexe privind atitudinea reprezentanšilor mediului de afaceri privat fašă de incluziunea în muncă a grupurilor vulnerabile, prin integrarea în activităši ale întreprinderilor proprii în cadrul unor programe specifice: instruire, internship, mentoring, ucenicie, diversitate şi flexi-securitate
la locul de muncă. În continuare sunt prezentate principalele rezultate, grupate pe cele trei regiuni cuprinse în proiect.

REGIUNEA NORD-EST
II.1

Avantaje şi beneficii pentru firma angajatoare
Categorii comune
Formarea la locul de muncă asigură cel mai înalt

Grupuri vulnerabile
Facilităši fiscale, sub forma subvenšionării do-

grad de adecvare a pregătirii angajatului la cerin-

bânzii la creditele contractate pentru dez-

šele postului, prin contactul direct cu munca desfăşu-

voltarea unei linii de finanšare care implică

rată pe post, în cadrul firmei. (NE_FG_1,p.13)

angajarea persoanelor din aceste categorii.

Formarea la locul de muncă poate compensa

(NE_FG_1,p.24)

deficitul de calificare în anumite meserii,

Scutiri de taxe şi impozite. (NE_FG_1,p.24)

calificare realizată anterior în şcolile profe-

Subvenšii de la stat pentru angajarea persoa-

sionale care între timp au dispărut. (NE_10,
P 8)
Formarea pe post completează cunoştinšele pre-

nelor din baza de date AJOFM
Economie la plata salariului persoanei angajate, fiind considerat suficient salariul minim

ponderent teoretice obšinute în şcoală cu o

garantat, deoarece persoanele angajate

formare practică. (NE_5, P 2)

sunt interesate să se formeze (NE_8, P 5)

Creşterea nivelului de pregătire profesională,
obšinută în cadrul firmei.
Fidelizarea angajatului (NE_7, P 6)

Beneficiul de imagine publică (în presă), prin
faptul de a ajuta comunitatea locală (NE_8,
P 8) (NE_10, P 12)
Satisfacšia personală de a ajuta comunitatea,
prin acordarea sprijinului unui persoane
aflate în dificultate (NE_10, P 10)
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II.2 Dezavantaje şi riscuri pentru firma angaja-

Grupuri vulnerabile

toare Categorii comune
Obligativitatea de a păstra pe post , chiar şi

Obligativitatea de a păstra pe post angajatul,

pentru o perioadă relativ scurtă de timp (câteva

pentru o anumită perioadă. (NE_FG_1,p.24)

luni) o persoană care se dovedeşte între timp a

Scutirile de taxe şi impozite sunt considerate

nu corespunde cerinšelor şi nevoilor firmei.

nerelevante din punct de vedere al unei afaceri

(NE_FG_1,p.13)

care îşi propune să fie profitabilă. Mai importan-

Numirea unei persoane care să se ocupe de

tă este relašia care se stabileşte între angajat şi

integrarea în muncă a noului angajat echivalea-

angajator, obligatoriu satisfăcătoare pentru ca

ză cu alocarea unei resurse pe care unele firme

afacerea să meargă bine. (NE_FG_1,p.24)

sau nu şi-o permit, sau nu sunt dispuse să o aloce

Avantajele pe care le oferă statul sunt minime,

în acest scop, mai ales în condišii de restructurare

iar în cazul firmelor cu o cifră de afaceri de ordi-

a activităšii, de reducere a personalului, caz în

nul miliardelor aceste avantaje devin complet

care, la acelaşi volum de muncă, încărcarea cu

nerelevante. (NE_5, P 4)

sarcini pe angajat creşte. (NE_FG_1,p.17)

Economisirea prin subvenšiile oferite de stat poa-

Persoana angajată nu reuşeşte să înveše, până

te fi devansată de cheltuielile necesare formării.

la sfârşitul programului, exercitarea atribušiilor

(NE_8, P 7)

asociate postului pe care a fost angajată. O solu-

Costurile pe care le presupune desfacerea con-

šie în întâmpinarea acestui risc o reprezintă selec-

tractelor de muncă, în cazul în care acest lucru se

šia persoanelor care vor fi angajate.

impune prin neconformarea la regulile firmei.

(NE_FG_1,p.14)

(NE_8, P 7)

Angajašii formaši la locul de muncă pot părăsi

De regulă, persoanele din aceste categorii sunt

firma, în ciuda măsurilor de fidelizare luate prin

nemotivate sau slab motivate să rămână la locul

obligativitatea contractuală de a nu îşi schimba

de muncă şi să înveše munca asimilată postului, iar

locul de muncă în decursul unei perioade stabilite,

acest neajuns trebuie contracarat prin implicarea

ulterioare formării. Angajašii preferă să achite

partenerilor în selecšia şi motivarea lor.

suma prevăzută ca penalizare în caz de neres-

(NE_FG_1,p.25)

pectare a acestui contract. (NE_FG_1,p.15)

Riscul este acela de a părăsi locul de muncă
chiar înainte de terminarea stagiului, chiar fără
o finalizare a stagiului prin obšinerea unui atestat/certificat de stagiu. (NE_FG_1,p.26) Trebuie
luate măsuri pentru a preveni acest lucru, fie prin
plata salariului la sfârşitul stagiului, fie prin impunerea obligativităšii de a returna remunerašia
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REGIUNEA NORD-VEST
II.1 Avantaje şi beneficii pentru firma angajatoare
Categorii comune

Grupuri vulnerabile

Formarea la locul de muncă este avantajoasă din

Beneficiile financiare pe care le acordă statul.

punct de vedere al unui raport cost-beneficiu atunci

(NV_10,p.8)

când se pune problema de a învăša meserii care

Avantajele oferite de stat, sub forma scutirilor de

nu sunt foarte răspândite pe piašă sau pentru

la taxe şi impozite, dar şi orice alte tipuri de

care nu există furnizori de formare. (NV_10,p.6)

avantaje sunt considerate relevante. (NV_7,p.6)

Uneori, formarea la locul de muncă devine singura

Motivarea angajašilor, prin puterea exemplului de

opšiune viabilă pentru a avea personal de specia-

succes obšinut de o persoană provenind dintr-o

litate. (NV_4, p. 2)

categorie vulnerabilă, care reuşeşte să se integre-

Fidelizarea angajašilor implicaši în formare.

ze în muncă, în ciuda dificultăšilor. (NV_6,p.8)

(NV_10,p.6)

Recunoştinša pentru un loc de muncă greu obšinut

A dispune de o resursă umană formată optim

poate căpăta expresie într-o implicare foarte ma-

pentru activitatea desfăşurată în firmă, prin învă-

re în muncă, prin efectuarea chiar a unor sarcini

šarea particularităšilor şi a specificului activităšii în

suplimentare, care nu revin angajatului prin atribu-

firmă, cu condišia ca persoana formată să rămână

šiile asociate postului ocupat. (NV_9,p.8)

în firmă pentru mult timp. (NV_6,p.4)

Din lipsă de alternative persoanele provenind din

Posibilitatea de a cunoaşte persoanele înaintea

categorii vulnerabile dovedesc mai multă disponi-

unei angajări pe o perioadă mai lungă, făcând

bilitate la locul de muncă şi o mai mare loialita-

astfel posibilă o selecšie a viitorilor angajaši mai

te. (NV_10,p.8)

eficientă. (NV_6,p.5)

Argumentul uman, liniştea sufletească dată de

Publicitate neintenšionată, creşterea notorietăšii

faptul de a fi făcut un bine cuiva. (NV_10,p.8)

firmei prin intermediul celor care, cunoscând-o din
interior, ajung să vorbească despre ea în cercul de
prieteni, cunoscuši, vecini, colegi, etc. (NV_6,p.5)
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II.2 Dezavantaje şi riscuri pentru firma

Grupuri vulnerabile

angajatoare
Costul de timp pentru instruirea angajaši-

Lipsa de stabilitate, migrašie mare pe posturi, capaci-

lor, alternativa câştigătoare fiind angaja-

tate redusă de a dezvolta un angajament real fašă de

rea unor persoane bine calificate.

firma angajatoare. (NV_10,p.8)

(NV_10,p.6)
Irosirea investišiei în calificarea şi formarea

Femeile şomere de peste 45 de ani implică perioade

unei persoane care ulterior părăseşte fir-

mai lungi de formare, din cauza abilităšilor reduse de

ma. În plus, prin plecarea acesteia s-ar

utilizare a tehnologiilor moderne(computer, de ex.),

genera noi costuri, necesare formării unui

ceea ce se traduce în costuri mai mari de formare.

nou angajat. (NV_8,p.4)

Factorul relevant este vârsta. (NV_6,p.6)

Răspândirea, în afara firmei, a informašiilor cu caracter confidenšial, în special cele

Plata prin program a salariilor angajašilor este consi-

ce šin de un know how al firmei. Riscul survi-

derată un avantaj numai în măsura în care firma ar

ne din faptul de a nu cunoaşte suficient de

necesita extinderea activităšii. Cu alte cuvinte, plata nu

bine persoanele nou-venite, care nici nu

stimulează prin ea însăşi angajarea, ci constituie un

urmează să aibă neapărat o relašie de

argument de luat în calcul atunci când apare, din alte

lungă durată cu firma angajatoare.

cauze, necesitatea extinderii firmei. (NV_8,p.6)

(NV_6,p.5)
Cuantumul nesatisfăcător al avantajelor financiare
oferite de stat: scutirea de la plata contribušiilor pentru şomaj este foarte mică - 1% din venitul brut, iar
subvenšia oferită este de 500 de lei pentru angajarea
pe o perioadă de trei ani a şomerilor.
Subvenšiile şi scutirile de taxe şi impozite sunt avantaje
de luat în seamă, dar ele sunt devansate de dezavantajul birocratic. (NV_9,p.7) Sunt necesare prea multe
hârtii, declarašii, acte doveditoare, documentašie pentru întocmirea căreia se consumă timp. Solušia ar fi o
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REGIUNEA VEST
II.1 Avantaje şi beneficii pentru firma angajatoare
Categorii comune

Grupuri vulnerabile

Firma câştigă experienšă, oamenii vin cu păreri

Atragere de foršă de muncă în primul rând,

noi şi îi pot oferi impulsuri noi spre des-

apoi primirea de la stat de facilităši şi

chidere şi dezvoltare. (V_5, p.12)

stimulente pentru angajašii din grupuri
vulnerabile (V_4, p. 7)

Persoanele formate prin programe la locul de
muncă învašă şi produc pentru firmă, concomitent. (V_7,p.4)

Ca şi angajaši persoanele din aceste categorii
se pot dovedi mai docili, ca urmare a
traiului în condišii dificile. (V_6,p.5)

Presiunea asupra angajašilor existenši scade,
prin preluarea unora dintre sarcinile lor de

Avantajul de a avea acces mai uşor şi a rela-

către persoanele angajate temporar.

šiona mai bine cu anumite grupuri socia-

(V_9,p.3)

le, prin medierea angajatului provenind
din acele grupuri. (V_7,p.7)

Faptul de a forma angajaši în funcšie de nevoile particulare ale firmei, mai ales în
condišiile în care şcoala nu mai oferă de-

Plata prin program efectuată către firma angajatoare. (V_8,p.7)

cât o pregătire generală, insuficient aplicată. (V_6,p.5)

Beneficii de ordin fiscal din partea statului.
(V_10,p.4)

Posibilitatea de a cunoaşte oamenii înainte de

Stimularea dezvoltării unei mentalităši tole-

a-i angaja pe o perioadă mai lungă, con-

rante şi incluzive a angajašilor proprii,

comitent cu posibilitatea de a-i selecta din

care ajung să înšeleagă mai bine persoa-

rândul lor pe cei mai potriviši. (V_8,p.6)

nele provenind din categorii vulnerabile
prin contactul direct cu acestea. (V_7,p.6)
Mulšumirea sufletească de a fi ajutat oameni
aflaši în dificultate. (V_6,p.7)
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II.2 Dezavantaje şi riscuri pentru firma angajatoa-

Grupuri vulnerabile

re Categorii comune
Timpul alocat pentru planificarea, în termen de orar

Obligativitatea de a păstra pe post persoana an-

şi activităši, a acestor programe; intervine aglome-

gajată timp de 3 ani, în contrapondere la scutirile

rarea în muncă în persoanelor responsabile cu

de la plata contribušiilor sociale. Ar trebui concepu-

aceste programe, fapt cu atât mai relevant în peri-

te alte metode de sprijinire din partea statului.

oadele cu activitate intensă în firmă. (V_7,p.5)

(V_8,p.8) Legislašia actuală nu permite disponibili-

Un risc este acela de a integra în firmă persoane

zarea persoanelor care fac parte din grupuri vulne-

care nu reuşesc să îşi îndeplinească atribušiile,

rabile, pe criterii de competenšă (V_FG_PROD, p.

acestea trebuind acoperite prin activitatea supli-

4,5)

mentară a altor angajaši. În acest mod, angajašii
pe perioadă limitată consumă de două ori resur-

Aceste categorii prezintă o atitudine specifică fašă

sele firmei: o dată, prin plata care li se acordă

de muncă: nu sunt interesate de câştig , aşadar nu

nemeritat, apoi, prin supraaglomerarea personalu-

pot fi motivate pecuniar, dovedesc inconstanšă şi

lui deja existent în firmă, care fie cheltuieşte mai

instabilitate la locul de muncă (V_FG_PROD, p. 4)

mult efort, fie îşi efectuează sarcinile proprii cu mai

Alte riscuri percepute se leagă de anumite particu-

pušină implicare. (V_6,p.5)

larităši de caracter ale persoanelor provenind din
grupuri vulnerabile: înclinašia spre fapte reproba-

Riscul major este acela de a investi resurse pentru

bile (furt), comportamente viciate (prezentarea la

formarea unei persoane care ulterior poate să

serviciu sub influenša băuturilor alcoolice) (V_6,p.5),

părăsească firma. (V_7,p.4)

neseriozitate. (V_10,p.4)
Persoanele din aceste categorii pot fi angajate

Persoana angajată nu reuşeşte să înveše meseria

numai pe posturi care nu necesită calificare.

în care este formata. (V_FG_SERV, p. 15)

(V_10,p.4)
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ATITUDINI ALE MEDIULUI DE AFACERI PRIVAT FAŠĂ DE ÎNTREPRINDERILE SOCIALE ŞI PARTENERIATELE DE AFACERI CU ACESTEA
Obšinerea de informašii detaliate privind atitudinea reprezentanšilor mediului de afaceri privat fašă de avantajele şi riscurile percepute, asociate încheierii unor parteneriate cu întreprinderile sociale (externalizări, prestări de servicii, achizišii de
bunuri, finanšare de start-up) a constituit de asemenea un obiectiv important în cercetarea calitativă. În continuare sunt
prezentate principalele rezultate, grupate pe cele trei regiuni vizate în proiect.

REGIUNEA NORD-EST
Idei generale
În cazul persoanelor de etnie romă, modelul de succes de întreprindere socială ar replica modul de organizare ierarhică specific comunităšilor de romi tradišionale, implicând exclusiv membri ai acestei etnii. În acest fel ar fi păstrată cultura specifică etnicilor romi, supunerea la autoritate ar fi realizată mai uşor, iar întreprinderea ar avea, în aceste cadre,
şanse de succes mai mari. Ca tip de activitate întreprinderile sociale ale romilor se pot orienta înspre ocupašiile tradišionale. (NE_FG_1,p.30)
Întreprinderile sociale pot lua forma juridică a asociašiilor familiale sau pot avea regim de persoană fizică autorizată.
(NE_FG_1,p.31)
Un model care merită luat în seamă când vorbim despre întreprinderi sociale este cel practicat în Franša şi care se adresează persoanelor necalificate, provenite din grupuri vulnerabile, care nu găsesc de lucru. Modelul propune o formă de
organizare a activităšii economice desfăşurate de aceste persoane prin care admite un plafon de câştiguri de 400 de
euro pentru diferite servicii prestate, fără plata de taxe şi impozite la stat. Firmele pot externaliza către aceste entităši
servicii de tipul celor de curăšenie. (NE_6, P 4,5)
Alte domenii care ar putea fi acoperite de întreprinderile sociale sunt servicii de transport obiecte, în caz de schimbare a
reşedinšei, respectiv intervenšii de urgenšă pentru defecšiuni casnice. (NE_6, P 24)
Aspecte pozitive
Aspectul pozitiv cel mai important al înfiinšării întreprinderilor sociale cu persoane de etnie romă ar fi acela ar fi acela
al intrării în normalitate fiscală a activităšilor economice ale romilor, care în afara acestui cadru legal nu se supun fiscalizării. (NE_FG_1,p.30)
În ceea ce priveşte întreprinderile sociale în general, aspectele pozitive se conturează mai ales prin comparašie cu an-
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gajarea în cadrul firmei proprii. Diferenša fundamentală vine din statutul de persoană juridică pe care îl are întreprinderea socială şi care implică mai multă răspundere în relašia cu partenerul privat. În plus, un parteneriat de afaceri poate
fi mai uşor întrerupt în situašia în care calitatea serviciilor prestate nu este mulšumitoare, comparativ cu dificultăšile pe care
le ridică întreruperea unui contract de muncă, mai cu seamă atunci când persoana angajată este protejată printr-un program de integrare socială. Un avantaj suplimentar îl constituie economisirea prin evitarea plăšii unor taxe la stat pentru
eventualii angajaši. (NE_7, P 9,10)
Principiul fundamental care orientează derularea parteneriatului cu o întreprindere socială ar fi acela al calităšii
(relašiei dintre cele două firme, serviciilor prestate, etc.) (NE_FG_1,p.31,32)
Aspecte negative
Încrederea manifestată în succesul înfiinšării şi asigurării sustenabilităšii întreprinderilor sociale este extrem de redusă,
argumentul fiind acela al contextului economic defavorabil. În opinia persoanelor intervievate, intrarea pe piašă în contextul actual pune probleme în special de identificare a unor oportunităši (nevoi neacoperite, pieše nesaturate), pe de o
parte, iar pe de altă parte, în ceea ce priveşte puterea financiară necesară pentru a deschide o afacere ce necesită un
anumit timp pentru a putea genera profit, mai ales dacă vorbim de un sector din producšie. (NE_2, P 14)
O pozišie interesantă şi foarte bine conturată susšine că întreprinderile sociale ar putea reprezenta concurenšă neloială
pentru firmele deja existente, prin faptul că ar primi unele facilităši şi sprijin la înfiinšare sau ar acapara o parte din piašă
fără să recurgă la resurse proprii, prin forše proprii, aşadar neconcurenšial. (NE_FG_1,p.34) Se conturează o problemă
de justeţe socială: deoarece nu este percepută o situašie cu adevărat defavorabilă a persoanelor de etnie romă, măsurile
de discriminare pozitivă luate de stat şi prin programe sunt considerate injuste, chiar discriminatorii la adresa populašiei
majoritare, nevoită pe deasupra să suporte costurile aşa-zisei integrări, prin supunerea la fiscalitate şi evitarea acestei
conformări, din partea etnicilor romi. (NE_FG_1,pp.35-37)
Domenii şi segmente de activitate potenţial acoperite prin colaborarea cu o întreprindere socială

externalizarea producšiei elementelor în serie, necesare în volum mare în anumite domenii ale producšiei (de exemplu,
anumite detalii de mobilier)
activităši sezoniere în servicii: campanii de încheiere de asigurări (case, RCA, etc.), cu persoane din grupul-šintă potrivite
categoriilor de public cărora asigurările li se adresează.
colectare, reciclare deşeuri
identificarea de pieše de desfacere în domeniul instalašiilor, construcšiilor
servicii de curăšenie, reparašii casnice în regim de urgenšă
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gravare de plăcuše metalice
întrešinere spašii verzi

REGIUNEA NORD-VEST
Idei generale
Colaborarea cu o întreprindere socială poate decurge fără probleme dacă aceasta respectă condišiile de parteneriat
(NV_1, p. 9), unii dintre intervievaši punând însă condišii suplimentare: ar accepta colaborarea în cazul obšinerii unor produse la un preš mai bun şi de o calitate corespunzătoare. (NV_2, p. 19)
Două dintre firmele cuprinse în cercetare au derulat deja colaborări cu întreprinderi sociale, iar evaluările lor sunt complet diferite. Experienša negativă aparšine unei firme care a colaborat cu întreprinderi ale persoanelor de etnie romă,
înfiinšate în domeniul achizišiei de materie primă, respectiv, în domeniul transportului. (NV_6,p.8) Experienša amintită este
evaluată negativ din cauza neseriozităšii partenerilor. (NV_6,p.9)
Aspecte pozitive
Avantajele colaborării cu firmele romilor šineau de prešurile foarte bune. (NV_6,p.8) În plus, prin colaborarea cu firma
de romi se creează oportunitatea de a verifica şi eventual combate stereotipurile legate de categoria socială a romilor, prin stabilirea unor contacte directe cu persoane provenind din această categorie care dovedesc calităši precum
onestitate, orientare business, corectitudine în afaceri. (NV_6,p.9)

c.Aspecte negative
Legislašia din România este mai restrictivă decât cea din alte šări europene, motiv pentru care întreprinderile sociale
există încă doar la nivel minim. Fondurile alocate întreprinderilor sociale sunt irosite, deoarece ele nu investesc în ceva
real. Majoritatea proiectelor sunt văzute ca modalităši de a face bani, de către cei care le gestionează, grupurile vulnerabile nefiind o prioritate până când nu s-a întrezărit posibilitatea de obšine bani europeni. (FG_1, . 36)
În colaborarea cu firme ale romilor efortul de urmărire a parteneriatului este dublu, riscurile şi gradul mai mare de impredictibilitate impunând o vigilenšă constantă, astfel încât să se poată reacšiona rapid. (NV_6,p.8)
Beneficiul de imagine rezultat din colaborarea cu o întreprindere socială este nesemnificativ în România, deoarece
cultura românească nu valorizează responsabilitatea socială şi spiritul civic; dimpotrivă, faptul de a te asocia cu persoane
din categorii vulnerabile poate constitui un deserviciu adus imaginii firmei, în relašia cu partenerii de afaceri români.
Rămânând în aceeaşi zonă, întreprinderile persoanelor de etnie romă prezintă riscuri percepute mai mari, rezultate din
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deficitul de încredere şi din imaginea generală foarte proastă care li se asociază în imaginarul colectiv.
Domenii şi segmente de activitate potenţial acoperite prin colaborarea cu o întreprindere socială

externalizarea serviciilor de amenajare a spašiului fizic exterior (tunsul ierbii, grădinărit)
servicii de curăšenie
subcontractare producšie (confecšii)
producšia de ambalaje, pentru produsele de panificašie (pâine, în special)
producšie de etichete, flacoane, ambalaje
centre multifuncšionale de xerox, print, pliante
personalizare de materiale promošionale (pixuri, calendare)

REGIUNEA VEST
Idei generale
Nu ar trebui să existe o diferenšă de atitudine fašă de parteneriatele cu firme create de persoane defavorizate şi celelalte, câtă vreme relašiile sunt strict contractuale, comerciale, bine stipulate şi bine înšelese (V_3, p. 22,23)
Colaborarea cu o întreprindere socială este percepută ca o activitate de responsabilitate socială, asumată în condišiile
în care opšiunea pentru întreprinderea socială se face în contextul în care oricum există nevoia pentru tipul de serviciu pe
care întreprinderea îl oferă. Cu alte cuvinte, a colabora cu întreprinderea implică o orientare conştientă înspre a ajuta
comunitatea, fără să presupună sacrificii sau compromisuri din partea firmei partenere. (V_7,p.8)
Pe de altă parte, întreprinderile sociale sunt considerate utopice deoarece nu urmează o logică economică, profitul nu se
generează prin angajarea unor persoane „cu probleme sociale”. (V_8,p.9)
Aspecte pozitive
Beneficiile rezultate din colaborarea cu întreprinderile sociale sunt de două tipuri: imagine şi îndeplinirea unei datorii
sociale (exercitarea responsabilităšii sociale). (V_7,p.8)
Aspecte negative
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Întreprinderile sociale pleacă din start cu un handicap de imagine, în sensul că nu vor putea aduce în discušia cu partenerul privat argumente de tipul performanšelor economice. Astfel, vor fi tratate cu o oarecare neîncredere inišial, urmând să
dovedească pe parcursul colaborării că se ridică la standarde de performanšă economică acceptabile. În caz contrar,
partenerul privat va prefera să ajute print-o donašie, de pildă, decât să suporte consecinšele unui parteneriat de afaceri
păgubos. (V_7,p.8)
Domenii şi segmente de activitate potenţial acoperite prin colaborarea cu o întreprindere socială

producšia de confecšii: realizarea produselor până la partea de finisare
construcšii, pe oricare din păršile din lucrare unde munca este calificată
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CONCLUZII GENERALE

Persoanele provenind din categorii vulnerabile sunt uneori asociate cu o mai mare incidenšă a abaterilor de ordin legal
de la normele sociale, iar sursele acestei atribuiri sunt două, mai importante. În primul rând, este vorba despre opinia
comun împărtăşită potrivit căreia problemele legate de nivelul de bunăstare atrag după sine probleme de delincvenšă şi
infracšionalitate, persoanele cu o situašie materială şi socială defavorabilă fiind mai predispuse la devianšă socială. A
doua sursă importantă de atribuire o constituie conotašiile asociate etichetelor lingvistice cu care sunt denumite grupurile în
discušie. De pildă, „institušionalizarea” (din expresia „tânăr postinstitušionalizat”) este asociată mental cu situašia persoanelor provenind din sistemul de detenšie şi corecšie a persoanelor delincvente.
Tinerii postinstitušionalizaši şi romii constituie categorii marginale, prin accesul dificil sau chiar imposibil la resurse şi pozišii
valorizate social. Sunt persoane care nu se regăsesc, de regulă, în rândul profesiilor înalt specializate (specialist IT, economist, jurist) deoarece nu au acces la resursele de formare necesare în familie şi apoi în şcoală, aşadar ele sunt victime ale
unor inegalităši structurale.
Femeile şomere de peste 45 de ani şi părinšii unici sunt percepuši ca două categorii foarte diferite, atât ca şi caracteristici, cât şi ca şanse de integrare în muncă, prin comparašie cu celelalte două categorii. Uneori acestea nici nu sunt văzute
ca şi categorii cu probleme.
Un model de integrare în muncă propus adesea pentru romi şi tinerii postinstitušionalizaši accentuează şi mai mult izolarea socială a persoanelor provenind din aceste categorii, iar argumentul adus în discušie šine tocmai de limitarea contactului cu ceilalši, în ideea că relašionarea cu ceilalši aduce deservicii tuturor celor implicaši. Este vorba despre prestarea de
servicii, mai mult sau mai pušin calificate, pe baza unei autorizašii de PFA. În acest model integrarea în muncă se limitează
la o asigurare a resurselor necesare traiului, fără a beneficia de avantajele de integrare socială pe care le aduce cu sine
integrarea într-un colectiv de muncă, în cadrul unei întreprinderi.
Persoanele provenind din categoriile vulnerabile sunt percepute ca fiind oameni cu probleme şi cu o pregătire profesională precară. O strategie bună ar fi să se investească în instruirea lor şi abia apoi să se încerce integrarea lor în muncă,
prin parteneriate cu mediul privat. Un punct de vedere exprimat adesea în interviuri este acela că firmele private nu reprezintă institušii de asistenšă socială, ci entităši care urmăresc obšinerea profitului şi atunci forša de muncă trebuie să fie
calificată.
Avantajele de tipul subvenšiilor sau al facilităšilor fiscale nu cântăresc suficient pentru a lua o decizie de angajare în baza acestui criteriu. Calitatea profesională a potenšialului angajat şi adecvarea sa la cerinšele postului sunt criterii care
prevalează.
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