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METODOLOGIA CERECTĂRII 

 

 

Eşantionul folosit 

 Sondajul privind situaţia femeilor rome a fost realizat de CCCDC în iunie 2011, în această 

perioadă fiind aplicate 804 de chestionare în 48 de localităţi rurale şi urbane din 27 de judeţe. 

Ulterior culegerii datelor, a avut loc controlul activităţii de colectare şi construire a bazei de date. 

 Criteriile pentru alegerea celor 48 de localităţi în care au fost aplicate chestionare au fost:  

- mediul (urban/rural); 

- talia localităţii (sub 5000 de locuitori, între 5000 şi 12.000, între 12.000 şi 30.000, între 30.000 şi 

200.000, peste 200.000); 

- ponderea persoanelor rome în populaţie, pe baza datelor de recensământ (respectiv majoritate, 

minoritate sau cvasi-absentă); 

 Universul de eşantionare este alcătuit din persoane autoidentificate ca fiind de etnie romă, 

de gen feminin şi cu vârstă de 15 ani şi peste.  

 

Graficul 1. Distribuţia respondentelor din eşantion pe mediul de rezidenţă 

59,6% 

40,4% Rural 

Urban 



 

 

2 

 

 

Selecţia gospodăriilor şi respondentelor 

 În fiecare localitate operatorii de teren au identificat, cu ajutorul reprezentanţilor 

autorităţilor locale care cunoşteau cel mai bine situaţia populaţiei rome, toate zonele geografice în 

care există cel puţin 50 de gospodării cu membrii de etnie romă. Ulterior, din toate zonele 

identificate operatorii au realizat chestionare în zona cu numărul cel mai mare de persoane de etnie 

romă.  

 

Graficul 2. Distribuţia respondentelor din eşantion după tipul de comunitate în care locuiesc 

 

În cadrul zonelor selectate, operatorii au folosit tehnica drumului aleator pentru a alege 

gospodăriile în care să realizeze interviuri (s-a ales aleator un punct de plecare - o stradă şi un 

număr -  de unde s-a început aplicarea chestionarelor, continuându-se apoi prin aplicarea pasului 

de 3 în zonele cu case şi 5 în interiorul blocurilor). La nivelul gospodăriilor, a fost selectată 

persoana de gen feminin, autoidentificată ca fiind de etnie romă şi a cărei zi naştere era cea mai 

apropiată de începutul anului.  

59,7% 

37,3% 
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Completarea chestionarului a fost realizată prin interviu faţă-în-faţă la domiciliul 

respondenţilor, operatorii fiind obligaţi să realizeze până la trei vizite pentru a intervieva persoana 

vizată. 

 

FAMILIE 

 

1. SITUAŢIA FAMILIALĂ A FEMEILOR DIN EŞANTION 

 

Peste jumătate dintre respondente sunt căsătorite legal, iar 31% sunt cele care locuiesc 

cu un partener fără a fi căsătoriţi cu documente. Unul dintre motivele pentru care numărul 

mariajelor legalizate a crescut îl constituie oferirea sumelor de bani odată cu căsătorirea la starea 

civilă, după cum ne spun o parte dintre reprezentanţii comunităţii locale intervievaţi. 

   

 
Graficul 3. Starea civilă a respondentelor din eşantion 

 

 

Cea mai mare parte a femeilor rome incluse în studiu au cel puţin un copil (93%); dintre acestea 

47% au unul sau doi copii, în timp ce 31% au 4 sau 5 copii. 
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Singura, nu am fost casatorita niciodata Singura, divortata/separata 
Singura, vaduva In cuplu, cu acte (casatorita) 
In cuplu, fara acte (in concubinaj) 
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Graficul 4. „Câţi copii aveţi?” 

 

 

Există o diferenţă a numărului de copii dintr-o familie de romi în funcţie de mediul de 

rezidenţă. Din informaţiile din interviuri reiese că în mediul rural femeile dau naştere copiilor într-

o mai mare măsură decât femeile din mediul urban. De asemenea, numărul copiilor romi per 

familie din comunităţile compacte este mai mare decât cel al copiilor respondentelor din 

comunităţile mixte. Aceste date confirmă concluziile altor studii
1
 în care se argumentează că în 

comunităţile rurale, precum şi în cele compacte, necunoaşterea şi neutilizarea mijloacelor 

contraceptive întreţin fenomenul sarcinilor timpurii şi împiedică evitarea unor sarcini nedorite. 

 

 

 

2. CĂSĂTORII TIMPURII 

 

                                                           
1
 Vezi Sarcina și căsătoria timpurie în cazul tinerelor Roma (2004), p.4, disponibil pe 

http://www.unicef.org/romania/ro/Roma_Girls_Early_Marriage.pdf 
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Faptul că tinerele rome devin soţii şi mame la vârste fragede este o realitate pe care o 

surprinde şi acest studiu, precum şi multe alte analize cantitative asupra situaţiei romilor. Dintre 

respondentele incluse în această analiză cele mai multe devin soţii şi mame în intervalul de 

vârstă 16-20 de ani: 

- 70% dintre acestea au născut primul copil; 

- iar 61% din acelaşi interval s-au căsătorit.   

În timp ce 31% dintre intervievate s-au căsătorit la 15 sau sub vârsta de 15 ani, 11% sunt cele 

care au şi dat naştere primului copil în acest interval de vârstă. 

 

Graficul 5. Vârsta la căsătorie                                             Graficul 6. Vârsta la care au născut primul copil 

 

Căsătoria sau decizia de a se muta cu partenerul lor sunt motivate de către multe dintre 

femeile intervievate ca fiind o concretizare a sentimentelor pe care cei doi le-au dezvoltat unul 

pentru celălalt. Aşadar, în ciuda ideilor generalizate şi vehiculate în discursurile publice şi 

mediatice conform cărora tinerele rome sunt obligate să se căsătorească ca  urmare a acordului 

La ce vârstă v-aţi casatorit (cu sau fără acte) sau 

aţi început să locuiţi cu partenerul dvs.? 

La ce vârstă aţi născut primul copil? 
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între cele două familii, femeile rome intervievate afirmă că decizia căsătoriei a fost luată de 

amândoi, fără intevenţia membrilor famililor. Existând conştiinţa acestor discursuri în 

comunităţile de romi, câteva dintre femeile intervievate subliniază:: „noi nu suntem ţigani din ăia 

care-şi vând fetele”. 

Un alt unghi din care este analizat subiectul căsătoriilor timpurii este cel al participării la 

educaţie, acest fenomen fiind considerat ca unul dintre principalele motive pentru care tinerele 

rome renunţă la a mai frecventa şcoala. Aşadar, din acest punct de vedere subliniem existenţa unei 

mari nevoi de informare şi conştientizare a populaţiei rome cu privire la importanţa participării la 

educaţie. Un expert local în problematica romilor din Călăraşi, referindu-se la romii spoitori din 

zonă, subliniază că deşi unii ”au început să se emancipeze”, încă au loc căsătorii la vârste fragede 

de 13-14 ani. Acesta accentuează că autorităţile locale fac eforturi în a-i consilia şi conştientiza cu 

privire la acest aspect. 

Cu toate că mariajele timpurii constituie cadrul pentru abandonul şcolar, este important să 

privim fenomenul în tot ansamblul său. Dincolo de tendinţele formate în comunitatea respectivă şi 

de normalitatea ce caracterizează anumite practici, în zonele de sărăcie şi marginalizare căsătoria 

este o opţiune pe care tinerele rome o fac de cele mai multe ori în defavoarea participării la 

educaţie, tocmai pentru că este văzută ca o opţiune ce implică mai multe beneficii decât le 

presupune frecventarea şcolii (cel puţin pe termen scurt)
 2

. 

 

PRO şi CONTRA căsătoriilor timpurii 

 

Dincolo de încercările de a identifica elementele care stau la baza constituirii căsătoriilor 

timpurii, e important să înţelegem modul în care percep femeile rome ceea ce condiţiile societăţii 

actuale dezaprobă şi în ce măsură acestea le aprobă explicit şi asumat.  

                                                           
2
 Vezi Vino mai aproape. Incluziunea şi excluziunea romilor în societatea românească de azi (2008), disponibil pe 

http://unibuc.academia.edu/CosimaRughinis/Papers/235018/Vino_Mai_Aproape_Incluziunea_si_Excluziunea_Romil

or_in_Societatea_Romaneasca_De_Azi 

http://unibuc.academia.edu/CosimaRughinis/Papers/235018/Vino_Mai_Aproape_Incluziunea_si_Excluziunea_Romilor_in_Societatea_Romaneasca_De_Azi
http://unibuc.academia.edu/CosimaRughinis/Papers/235018/Vino_Mai_Aproape_Incluziunea_si_Excluziunea_Romilor_in_Societatea_Romaneasca_De_Azi
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De exemplu, cifrele arată că 14,3% (107 femei) declară că sunt de acord ca fetele rome să se 

căsătorească înainte de a împlini 15 ani. 

Pentru a vedea dacă modelul căsătoriilor timpurii are potenţialul de a se perpetua la nivelul 

generaţiilor următoare, este relevantă compararea măsurii în care femeile căsătorite la 15 sau sub 

15 ani şi cele căsătorite la 16 sau peste 16 ani sunt sau nu de acord cu acest model. Aşadar, între 

cele căsătorite la 15 sau sub 15 ani şi cele căsătorite la 16 sau peste 16 ani nu există o diferenţă 

semnificativă în ceea ce priveşte acordul şi dezacordul cu mariajul fetelor la 15 sau sub 15 ani. 

Având în vedere similaritatea dintre procentele acordului, s-ar putea spune că reproducerea 

modelului căsătoriilor timpurii nu e neapărat legată de căsătorirea mamei la 15 sau sub 15 ani. 

 

Din totalul celor care s-au căsătorit la 15 sau sub 

vârsta 15 ani (31% din întregul eşantion): 

Din totalul celor care s-au căsătorit la 16 sau peste 

16 ani (69% din întregul eşantion): 

  
 

         Sunt de acord ca fetele din ziua de astăzi să se căsătorească înainte de a împlini 15 ani 

         NU sunt de acord ca fetele din ziua de astăzi să se căsătorească înainte de a împlini 15 ani 

 
Graficul 7. Opinia despre căsătorii timpurii a 

celor care s-au căsătorit la 15 ani sau sub 15 ani   

Graficul 8. Opinia despre căsătorii timpurii a 

celor care s-au căsătorit la 16 ani şi peste 
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Motivele pentru care femeile rome spun că sunt de acord cu mariajele fetelor de la vârste 

fragede sunt preponderent legate de respectarea normelor sociale pe care comunitatea le întreţine 

şi le preţuieşte. „La noi în comunitate există această tradiţie şi noi o respectăm” ne spune o 

doamnă la cei 33 de ani ai săi (pensionată pe caz de boală,  jud. Constanţa), cu toate că ea însăşi s-

a căsătorit la 20 de ani, iar acum este despărţită de soţul ei.  

O altă persoană, cadru îngrijitor în şcoala dintr-o localitate din judeţul Alba, este foarte fermă în a 

argumenta importanţa căsătoriei fetelor sub 18 ani:  

 
„Eu când m-am căsătorit am fost o copilă. Şi eu am fost virgină. Fetele care 

trec de 17 ani nu mai ştiu numai de un barbat. Ştiu de mai mulţi. Şi nici nu 

stiu domnule să se protejeze. Sunt de acord să se marite de o vârstă foarte 

fragedă. Nu sunt de acord să îşi înceapă viaţa sexuală azi cu unu, mâine cu 

altu. Şi mai ales sunt boli. Toate nebuniile se iau aşa (...) Cat mai devreme [să 

se căsătorească]. Cât mai repede ca să fie numai pentru un bărbat (...). Le 

încurajez pe fetele mele, şi pe cea mică când  o fi să fie, cât mai repede. Că nu 

vreau să umble cu tot satu’. Să se marite şi să fie acolo la casa lor.” 

 

 

Iată cum, argumentul virginităţii este puternic susţinut de argumentul siguranţei sănătăţii, 

evidenţiindu-se însă importanţa pe care respectarea acestei valori o are în contextul comunităţii, 

care normalizează şi monitorizează actele individuale, în acest caz ale populaţiei feminine. De 

asemenea, ceea ce se remarcă este modelul pe care familia îl transmite generaţiilor următoare şi 

capacitatea acesteia de a determina traiectoria de viaţa ale copiilor. 

Cu toate acestea, o parte dintre femeile intervievate îşi exprimă dezacordul faţă de mariajele 

fetelor la vârste sub 18 ani, precizându-se pragul de 20 de ani ca vârstă indicată pentru căsătorie, 

iar motivaţiile fiind legate de continuarea şcolii pentru o mai mare şansă de a obţine o calificare şi 

un loc de muncă stabil.  

 

Explicaţii din spatele căsătoriilor timpurii  

 

Identificarea motivelor pentru care se căsătoresc tinerele rome la vârste fragede a fost un 

demers de lecturare a întregului context al persoanelor intervievate. Am încercat să coborâm în 
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comunitate şi să formulăm aceste motivaţii, aşa cum şi le reprezintă persoanele implicate în acest 

fenomen,  ulterior privindu-le şi dintr-o perspectivă analitică.  

Din discuţiile purtate cu femeile rome se pare că formarea cuplurilor s-a bazat pe 

sentimentele pe care cei doi parteneri le-au nutrit unul pentru celălalt.  Din acest punct de 

vedere, nu trebuie omis faptul că dezvoltarea unor asemenea sentimente este favorizată de 

caracteristicile mediului  în care tinerii cresc. De exemplu, locuirea în proximitate şi lipsa 

accesului la exteriorul comunităţii sunt condiţiile care crează contextul în care tinerii dintr-o 

comunitate compactă dezvoltă simpatii şi se îndrăgostesc (după cum ei înşişi menţionează). Din 

acest punct, pasul înspre a se muta împreună este unul foarte mic, având în vedere pe de-o parte 

lipsa perspectivei întâlnirii altor potenţiali parteneri, iar pe de altă parte ţinând cont de norma 

socială care nu permite tinerei rome să experimenteze. 

O altă justificare a mariajelor timpurii se face prin sintagma „aşa e la noi”. S-ar putea 

spune că această atitudine indică o interiorizare şi asumare a ceea ce înseamnă căsătoria timpurie, 

ba mai mult, o oarecare resemnare cu privire la imposibilitatea de a ieşi de sub incidenţa acestui 

fenomen: „asta e soarta femeii”. 

Dincolo de aceste răspunsuri pe care ni le-au oferit respondentele, o altă motivaţie care stă în 

spatele mariajelor timpurii poate fi legată nevoia obţinerii independenţei faţă de familia de 

origine, realizată deci prin formarea unui cuplu şi capătarea statutul de adult.  Apariţia 

acestei nevoi este legată de faptul că, datorită situaţiei familiale (condiţiile materiale precare şi 

numărul mare de membri ai grupului domestic), încă de la vârste fragede fetele sunt nevoite să 

renunţe la studii şi la alte activităţi corespunzătoare vârstei în favoarea desfăşurării activităţilor 

domestice şi îngrijirii copiilor mici ai familiei extinse. 

 

„Ca să nu râdă lumea” 

Interesant este că în raport cu familia de origine, căsătorindu-se, tinerele rome îndeplinesc 

aşteptările părinţilor şi proiecţiile pe care aceştia le au de cele mai multe ori asupra fetelor. 
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Un exemplu cât se poate de ilustrativ este respondenta anterior citată care invocă argumentul 

virginităţii pentru a-şi exprima acordul total cu căsătoriile timpurii. Însă sastisfacerea acestor 

aştepări şi îndeplinirea proiecţiilor familiilor ţin de măsura în care copiii lor, respectiv fetele, 

corespund principiilor şi valorile ce guvernează în comunitatea de romi de care aparţin. De multe 

ori aceste aşteptări sunt legate de familie şi construirea unui cămin, şi mai puţin de şcolarizare sau 

crearea unei cariere: „femeii îi stă bine la casa ei”. Aşadar, căsătoria devine importantă 

deoarece conferă sentimentul de armonizare cu comunitatea (acceptabilitate şi recunoaşterea 

apartenenţei la aceasta), tocmai prin faptul că acesta este unul dintre principalele moduri prin care 

fetele/femeile corespund aşteptărilor şi normelor societăţii. 

Subliniem că, afirmând acestea, nu înseamnă că limităm discuţia la explicaţia „căsătoriile 

timpurii sunt parte din cultura lor”. Avem în vedere mai ales implicaţiile pe care mariajele la 

vârste fragede le au în special asupra fetelor ca persoane care trebuie să facă faţă şi în contexte din 

afara comunităţii lor care le pretind anumite trăsături (cum ar fi şcolarizarea şi pregătirea 

profesională). Însă, formularea motivaţiilor include un proces de vizionarea în ansamblu a 

contextului care perpetuează acest fenomen şi de identificarea a semnificaţiilor pe care acesta le 

are în comunitate. Pornind de la acestea putem înţelege în ce măsură anumite politici sau iniţiative 

de intervenţie şi-ar atinge sau nu obiectivele aşteptate în condiţiile unui asemenea context. 

 

3. SEPARAREA CUPLURILOR DE ROMI 

 

Majoritatea femeilor intervievate sunt căsătorite sau au un partener stabil, fără să fi fost 

vreodată separate. Astfel, separarea de partener sau soţ este un aspect rareori discutat tocmai 

pentru că puţine dintre acestea au trecut printr-o asemenea experienţă, cifrele arătând că 13% s-au 

despărţit cel puţin o dată (adică 100 de femei din 804). 
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Graficul 9. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea  

„Aţi trecut vreodată printr-un divorţ sau separare?” 

 

 

Cel mai des menţionate motive pentru care respondentele afirmă că s-au despărţit de 

partenerii lor sunt : violenţa domestică (27 de cazuri), infidelitatea (25 de cazuri), faptul că ”nu 

aducea banii în casă” (25 de cazuri), lipsa respectului faţă de femeie (24 de cazuri), consumul de 

alcool (22 de cazuri). 

Nicio femeie nu precizează ca principal motiv pentru separarea de partener lipsa înţelegerii 

din partea acestuia cu privire la continuarea studiilor sale sau la găsirea unui loc de muncă. 

 
Tabelul 1. Motive ale despărţirii (valori absolute) 

 Primul motiv 

menţionat 

Al doilea motiv 

menţionat 

Total 

Nu mă respecta 19 5 24 

Nu aducea banii în casă 15 10 25 

Umbla după femei 20 5 25 

Mă bătea 12 15 27 

Îi bătea pe copii 0 3 3 

Avea certuri cu familia mea 4 4 8 

Nu mă lăsa să-mi continui şcoala 0 2 2 

Nu mă lăsa să am un loc de muncă 0 2 2 

Consuma mult alcool 10 12 22 

A plecat de-acasă 8 10 18 

13% 

87% 

Da Nu 
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Gelozie 4 12 16 

Nu mă ajuta în treburile casnice 1 2 3 

 

O singură persoană (33 de ani, pensionată pe caz de boală,  jud. Constanţa) ne vorbeşte 

despre despărţirea de soţul ei povestind că alcoolul a fost principala cauză a separării. Însă aceasta, 

după cum arată şi cifrele, constituie de puţine ori o variantă la care recurg femeile rome. De 

exemplu, majoritatea ne spun că ”mai au neînţelegeri cu soţii lor, ca în toate familiile”, însă 

niciuna dintre acestea nu pune problema unei eventuale despărţiri. Un exemplu clar este cel al unei 

femei dintr-un sat din judeţul Neamţ care locuieşte cu partenerul său de 28 de ani; aceasta 

mărturiseşte că, deşi n-a avut niciodată ”viaţă bună” cu soţul, aceasta nu s-a despărţit din cauza 

copiilor. 

 

 

VIOLENŢA DOMESTICĂ 

 

 

Violenţa domestică este un subiect delicat a cărui înţelegere impune analiza concomitentă a 

mai multor perspective. Aşadar, uitându-ne la perspectivele tuturor categoriilor de intervievaţi, se 

remarcă discursul femeilor rome caracterizat printr-o reţinere în a indica existenţa violenţei 

domestice în familia lor. Referitor la discursul reprezentanţilor autorităţilor locale, aceştia îşi  

exprimă fie neştiinţa privind frecvenţa acestui comportament în familiile de romi, fie confirmă 

existenţa lui, mulţi dintre ei explicând ”aşa e la ei”. 

O tendinţă identificată privind acest subiect este discutarea lui de către intervievate ca fiind o 

realitate exterioară gospodării lor şi specifică altor familii din comunitatea de care aparţin.  

Pornind de la observaţiile şi experienţa din teren, putem exemplifica cazul concret al unei femei 

rome dintr-o comunitate din judeţul Argeş care spune că în familia ei nu există violenţă domestică; 

însă din discuţiile cu alţi membri din comunitate reiese că femeia respectivă este supusă unui 

tratament violent de către soţui dânsei.  
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În rândurile următoare vom încerca descrierea percepţiei şi discursului femeilor rome 

privind fenomenul violenţei domestice, precum şi identificarea unor conotaţii pe care le poartă 

acesta. 

O parte dintre femeile intervievate îşi exprimă dezacordul privitor la violenţa în familie, 

declarând că n-au fost agresate şi că n-ar accepta acest tratament. Însă o mai mare parte, fără ca 

toate să afirme că au fost violentate, aprobă bătaia ”atunci când femeia merită”.  

”Bătăile”, ceea ce numim noi ”violenţă domestică”, nu înseamnă şi pentru multe dintre 

femeile rome intervievate o încălcare a drepturilor lor. Acesta este un comportament adecvat 

faţă de cele „care o merită”. 

„Acuma..cum să vă zic eu!? Unele o merită. Nu zic aşa, da stau şi io aici şi le 

mai văd. Şi nu numa’ de ţigănci, da’ şi la toate îi aşa....Păi cum să fie ora 12 

şi tu să nu ai nimic de mâncare în oală? Ai copii şi bărbat acasă, apoi vezi de 

ei. Nu toată ziua afară la poartă, ba cu aia, ba cu aia...numa la cafele. Du-te 

şi fă o mâncare, o curăţenie...de asta zic, nu cred că trebuie să dai într-o 

femeie, da’ la unele la trebă. Io ştiu de dimineaţă că tre să fac de mâncare, 

fac curat, ce am acolo şi după aia mai vad io. Da’ nu sunt de acord cu 

violenţa”. (casnică, jud. Alba). 

  

În felul acesta, „aplicarea bătăilor” constituie un comportament regulator, care se 

impune atunci când femeile nu demonstrează că deţin calităţile pe care o femeie ”trebuie” să le 

aibă. Iar acest model şi regulile după care trebuie să funcţioneze sunt perpetuate şi întreţinute de 

femeile însăle. De exemplu, una dintre respondente povesteşte că la începuturile mariajului se 

întâmpla să fie „bătută”, reacţia ei fiind aceea de a reveni la casa părintească. 

  

„Dacă nu mai puteam, fugeam la mama. Când mi-a tras prima bătaie am 

fugit la mama. Şi mi-a zis mama să mă duc acasa la barbatu-mio şi la copii 

mei. Că acolo trebuie să stau”. (cadru îngrijitor, jud.Alba) 

 

Studiile
3
 arată că violenţa domestică este o realitate acceptată şi învăţată de către femeile 

rome, însă din discuţiile purtate în cadrul acestui studiu reiese că este mai degrabă o realitate 

                                                           
3
 Vezi Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? (2008) 
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profund interiorizată. Prin aceasta ne referim la faptul că femeile văd ”bătaile” ca un 

comportament care depinde în mare parte de măsura în care ele îşi exercită responsabilităţile de 

femeie/soţie cu succes. De aceea, s-ar spune mai degrabă că violenţa nu este atât un comportament 

acceptat, ci mai degrabă normalizat, care intră în sfera firescului atunci când alte aspecte ies din 

această sferă (cum ar fi lipsa promptitudinii pranzului sau ”statul la cafele”). 

 

„Nu m-o bătut niciodata. Vă zic sincer. Nici nu o ţipat la mine. Păi nu are de 

ce....dacă io îmi văd de ale mele...de ce să mă bată? Şi v-am zis, îi un om tare 

bun...” (casnică, jud. Alba). 

 

[Femeia] „ar merita în situaţia când el munceşte şi tu te duci nu ştiu pe unde 

şi aşa... s-aude, vorbeşte, spun vecinii... mă rog... şi el fiind la muncă şi 

munceşte, şi e un băiat aducător, ia stai bă... eu pentru tine fac orice, şi tu ce 

faci? Atunci da, poate şi un pumn, nu numai o palmă” (45 de ani, casnică, jud. 

Neamţ). 

 

Faptul că e o realitate asumată reiese şi din aceea că femeile par să nu vadă necesitatea unei 

intervenţii din afara familiei în cazuri de violenţă. Aşa cum femeia citată anterior a fost îndrumată 

să revină la soţul şi copiii săi, adică ”unde-i e locul”, tot la fel respondentele care ne-au mărturisit 

experienţa lor afirmă că acest tip de probleme se rezolvă ”de la sine” sau ”cu timpul”. Ba mai 

mult, aceste experienţe sunt văzute ca probe ce, odată depăşite, duc la întărirea familiei. 

 
„Apoi a dat şi in mine. Da’ numa la început. Acuma numai, gata. 

Nu m-am dus la nimeni. Se rezolvă de la sine. Trebuie să ai puterea să treci 

peste toate. Că dacă nu, nu o să ai niciodată o familie întemeiata şi o să fii 

tot în certuri şi scandaluri. Şi să nu îmi zică mie o femeie că nu o mai caftit-o 

barbatu’ , că îi cea mai mare mincinoasă. Că la toate femeile îi aşa” (43 de 

ani, casnică, jud. Sibiu). 

 
„Am avut şi eu probleme cu bătaia de la soţ. Da’ nu am cerut de la nimeni 

ajutor. Am cerut numai de la Dumnezau. Atâta. Şi m-a ajutat. Pentru ca 

acuma am linişte”(cadru îngrijitor, jud.Alba). 
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Aceste atitudini întăresc ideea că violenţa e o realitate interiorizată de către femeile rome 

care consideră că de ele ţine să rezolve acest aspect, simţindu-se responsabile să menţină armonia 

familiei prin evitarea situaţiilor care ar putea genera conflicte.  

„Nu m-a interesat aşa ceva”, ne spune una dintre respondentele care a fost agresată de soţ, 

privind cunoaşterea unor servicii care pot oferi suport victimelor agresiunii domestice. Însă cele 

mai multe spun că nu ştiu sau n-ar şti la cine să recurgă în cazul în care ar avea nevoie. Aceasta 

este o problemă structurală care ţine de lipsa vizibilităţii instituţiilor sau a serviciilor destinate 

victimelor violenţei domestice, sau de însăşi lipsa acestora în proximitatea zonelor în care locuiesc 

comunităţi de romi. De exemplu mediatorii sanitari îşi exprimă adesea neputinţa de acţiona în 

vreun fel în situaţii de violenţa cunoscute, invocând motivul tradiţiei, precum şi cel al reticenţei 

femeilor rome de a aborda acest subiect. 

 

(...) „pentru că la ţigani femeia până nu ia o palmă nu se simte bine şi am 

încercat să le explic că femeiea nu este doar partea de supunere, dar sunt 

unele chestii în care nu pot să mă amestec pentru că există tradiţia şi nu pot 

să intervin foarte mult pentru că mă amestec în chestiile lor familiare şi îmi 

depaşesc atribuţiile mele de mediator” (mediator sanitar, jud. Constanţa). 

 

 

 

 

EDUCAŢIE 

 

 

Deşi procentele nu diferă semnificativ pe mediul de rezidenţă, se poate observa o tendinţă a 

femeilor de etnie romă din mediul urban de a avea într-o măsură mai mare studii la nivelul 

liceului.  

 
Tabeulul 2. Distribuţia respondentelor în funcţie de nivelul de şcolarizare şi mediul de rezidenţă 

  Mediul de rezidenţă 

  urban rural 

Ce studii aţi urmat ?  Nici o clasă 17,2% 16,1% 

Învăţământ primar incomplet 23,7% 29,2% 
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Învăţământ primar complet 19,7% 21,9% 

Învăţământ secundar incomplet 10,5% 9,8% 

Învăţământ secundar complet 14,8% 13,8% 

Şcoală profesională incompletă 1,5% 2,3% 

Şcoală profesională completă 3,4% 3,1% 

Liceu complet 5,5% 1,7% 

Liceu incomplet 3,1% 1,7% 

Studii postliceale ,0% ,2% 

Studii universitare ,3% ,2% 

Studii postuniversitare ,0% ,0% 

NS/NR ,3% ,0% 

 

 

Ca principlale motive pentru care femeile rome cuprinse în analiză nu şi-au continuat studiile au 

fost numite: 

 Situaţia financiară precară a familiei (părinţii nu au avut bani să o ţină în şcoală) – 37,9% 

 Lipsa interesului pentru şcoală – 23,8% 

 Începerea căsătoriei/ a vieţii în cuplu – 20,8% 

 Lipsa unui astfel de obicei în comunitate – 11,6% 

 Naşterea primului copil – 7,3% 

 

Explicaţiile autorităţilor locale cu privire la situaţiile în care femeile rome renunţă la studii 

indică faptul că odată cu începerea vieţii de cuplu (adesea la vârsta adolescenţei), fetele rome fie 

renunţă la studii definitiv, fie încep să frecventeze din ce în ce mai rar cursurile şcolare. Din 

discuţiile cu reprezentanţii şcolari am putea idenitifica motivul abandonului şcolar în schimbarea 

statusului femeilor rome (de la adolescenţă la maturitate) şi a responsabilităţilor domestice. Pasajul 

din interviu redat în continuare descrie o situaţie întâlnită în mai multe din localităţile incluse în 

studiu: 

 
„În rândul femeilor este abandonul mai mare. Pentru că pleacă de acasă, îşi 

încep viaţa sexuală, devin mame şi nu mai vin la şcoala. Renunţă la şcoala şi 

în clasa a 8 şi în clasa a 7-a. Nu contează că mai au puţin şi termină măcar 
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primul ciclu educational. […] Mai sunt şi foarte multe cazuri în care nu le 

mai lasă soţii sau iubiţii să vină la şcoală. Am avut caz în care a venit soţul la 

şcoală şi a zis să nu ne mai tot ducem să o convingem să vină la şcoală, că el 

oricum  nu o mai lasă.” (interviu şcoală, Lunca Mureşului, jud. Alba) 

  

 

Conform reprezentanţilor şcolari, abandonul are loc pe parcursul întregului ciclu şcolar, cu 

precădere în ciclul gimnazial. Tot reprezentanţii şcolari susţin că abandonl şcolar al fetelor rome 

are loc şi în ciclul liceal, cazurile în care fetele ajung la facultate fiind mai degrabă excepţii. De 

asemenea, într-unul din interviuri, un reprezentant şcolar a spus că la nivelul copiilor romi sunt 

înscrise la şcoală mai multe fete decât băieţi, dar că fetele sunt cele care o abandonează mai 

repede, când acestea sunt în clasa a 6-a şi mai ales a 7-a, acest aspect constituind o problemă 

pentru care mediatorii şi conducerea şcolilor încearcă să găsească soluţii: 

 
„Dar o problemă importantă e cea a lipsei şcolii, deci mulţi nu au şcoală, 

multe femei, şi femeile mai ales pentru că şi acum , din 8 absolvenţi două au 

fost fete. Deci nu le lasă la şcoală. [...] 8 absolvenţi la noi e o cifră foarte 

mare. Mai ales că anii trecuţi n-am avut. Deci nu ajungeau până în clasa a 8-

a. Anul trecut am avut doi şi anul acesta am avut 8. Şi din 8 doar unul a 

renunţat, ceilalţi s-au înscris la liceu. Pentru mine personal este o realizare, şi 

o consider o realizare măreaţă, pentru că abandonează şcoala. În clasa a 7-a 

deja..." (directoare şcoală, Aleşd, jud. Bihor) 

 

Sunt şi cazuri de abandon şcolar la nivelul liceului, printre eleve cu rezultate bune: 

 
„«Dar să nu renunţaţi la şcoală!».  Atunci când discuţi cu ele, îţi lasă senzaţia 

că au înţeles. Dar avem o fată care a renunţat în clasa a X-a la liceu cu profil 

economic. Au renunţat fete premiante. S-au măritat şi au copii. Sunt foarte 

dezamăgită de acest aspect. Şi cred că trebuie făcut mult mai mult de atât, 

pentru că se pare că discuţiile nu sunt suficiente.” (interviu şcoală, Veza, jud. 

Alba) 

 

Reprezentanţii şcolari locali consideră că în cazurile de abandon şcolar, fetele rome nu au o 

proiecţie personală a beneficiilor pe termen lung ale educaţiei care să le determine să continue 

studiile. Aceştia spun că o posibilă infleunţă o are faptul că mulţi dintre părinţi au renunţat la 

rândul lor timpuriu la şcoală. Pe de altă parte, reprezentanţii locali susţin că sunt şi mulţi părinţi 
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(mai ales mame) care au înţeles importanţa educaţiei şcolare pentru obţinerea unei calificări şi a 

unei meserii. Unul din reprezentanţii şcolari intervievaţi a spus că părinţii sunt mai mult interesaţi 

ca fetele să facă o şcoală profesională pentru a învăţa o meserie. 

Sunt şi alte motive pentru care femeile rome sunt nevoite să renunţe la educaţia şcolară. Un 

motiv des menţionat este legat de situaţia familială a respondentelor care de multe ori preiau încă 

din perioada copilăriei sau a adolescenţei din sarcinile domestice. Situaţia financiară dificilă sau 

dispariţia unuia din părinţi duc la preluarea de către fetele rome din rolurile acestora: îngrijirea 

fraţilor, îngrijirea casei, a gospodăriei, practicarea de ocupaţii pentru un venit. O femeie romă ne-a 

vorbit despre situaţia sa familială şi influenţa acesteia asupra participării şcolare: 

 
„Intervievator: Care este ultima şcoală absolvită? Respondentă: 6 clase. 

Intervievator: De ce nu aţi mai continuat? Respondentă: Pentru că suntem 14 

fraţi la părinţi, tatăl şi mama lucrau la ADP, tatăl meu a decedat între timp, 

iar mama mea se întreţine şi ea cum poate.  A trebuit să am grijă de fraţii 

mei.” (34, casnică, sector 5, Bucureşti) 

 

Un alt exemplu este cel al unei femei de 40 de ani, din Constanţa, fără nici o clasă, care 

lucrează ca bucătar şi care, datorită situaţiei familiale şi financiare, în urma decesului tatălui ei, a 

trebuit ca la 10 ani  să muncească împreună cu fraţii săi pentru a se întreţine.  

Pe de altă parte există şi cazuri, deşi par a fi puţine, în care femeile rome au continuat 

cursurile şcolare. Importante sunt aici rolul mediatorilor şcolari care să le îndrume pe femeile 

rome şi al programelor direct adresate acestei nevoi.  

 
„Intervievator: Cunoaşteţi cazuri de tinere rome care s-au căsătorit dar totuşi 

au continuat şcoala? Respondent: Da, cunosc, chiar sunt femei care au o 

vârstă depăşită de 30-35 de ani şi au continuat şcoala prin programul "A 

doua şansă", vă spun pentru că eu le-am înscris şi au reuşit să îşi continue 

studiile.” (mediator şcolar, Constanţa) 

 

 

Conform datelor cantitative analizate, cea mai mare parte a femeilor rome nu sunt mulţumite 

de nivelul lor de şcolarizare şi consideră că a avea mai multă şcoală poate asigura un loc de muncă 
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mai bun. De asemenea un procent de 77% dintre respondente îşi doresc mai multă educaţie şcolară 

pentru copiii lor. 

 

 
Graficul 10. Opinia femeilor rome referitor la importanţa educaţiei şcolare 

 

 

În ce priveşte influenţa educaţiei asupra situaţiei sociale, profesionale şi familiale pe care o 

au femeile rome şi cum este ea evaluată de acestea, se evidenţiază capacitatea femeilor de a face 

evaluarea în funcţie de experienţele trăite şi de percepţia lor şi a familiei privind participarea la 

educaţie. Multe din cele care nu au absolvit şcoala generală şi nu au lucrat niciodată spun că nu 

ştiu dacă ar fi avut o altă situaţie în cazul în care continuau studiile.  
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Pe de altă parte, sunt şi multe femei care regretă faptul că nu au avut oportunitatea de a 

studia mai mult. Raportându-se la situaţia actuală pe care o au, femeile rome conştientizează 

importanţa educaţiei şcolare în obţinerea unei calificări profesionale.  

 
„Intervievator: Credeţi că dacă aţi fi continuat ar fi fost alta situaţia dvs.? 

Respondentă: Da, dacă studiam şi eu, aveam şi eu o meserie şi automat aş fi 

avut un loc de muncă, un venit, o altă situaţie, trăiam în altă parte.” (55 ani, 

asistent maternal, sector 5, Bucureşti) 

 

„Intervievator: Dacă aţi fi mers la şcoală, credeţi că situaţia dvs. de acum ar 

fi fost altfel? Respondentă: Da, pentru că aş fi avut o calificare, o meserie şi 

aş fi putut să lucrez.” (21 ani, casnică, Călăraşi) 

 

„Intervievator: Ce s-a întâmplat la interviu? Cum s-a încheiat? Respondentă: 

Adevărat că ne-a luat pe toţi şi ne-a intrebat: tu câte clase ai, ce şcoală ai 

facut, unde ai mai muncit? Au venit mulţi cu liceu şi profesională. Eu am 

numa’ 8 clase. Şi nu m-a primit. Şi atâta regret că nu am decât 8 clase. Că nu 

am avut cum să fac mai multă şcoală.” (cadru îngrijitor şcoală, Veza, jud. 

Alba) 

 

 

O altă femeie intervievată, care a absolvit liceul şi a avut un loc de muncă vede într-un mod mai 

pragmatic continuarea studiilor.  

 
„Intervievator: Dacă aţi dispune de o sumă mare de bani pentru ce i-aţi 

folosi ? Respondentă: În primul rând mi-aş face nişte studii superioare pe 

partea de avocat, pentru că este o profesie de viitor pentru mine, pentru 

familia mea, în primul rând stau într-o garsonieră şi am şi un copil şi atunci 

îmi trebuie un spaţiu mai mare, copilul la şcoală să îl mai dau la nişte 

cursuri.” (33 ani, şomeră, Giurgiu) 

 

 

În ce priveşte relaţia fetelor/femeilor rome cu educaţia şcolară şi stoparea abandonului 

şcolar, considerăm că important este ca tinerele rome să fie susţinute în a-şi continua studiile. Este 

importantă atât susţinerea din partea familiei, cât şi de către reprezentanţii şcolari (directori, 

mediatori şcolari, profesori). Considerăm că reprezentanţii şcolari pot consilia părinţii, rudele care 

se ocupă de creşterea şi formarea fetelor rome. De asemenea, este important ca şi partenerii/soţii 
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să fie consiliaţi pentru ca aceştia să înţeleagă beneficiile pe termen lung pe care studiile le oferă 

femeilor rome şi să nu mai privească şcoala ca pe o piedică în îndeplinirea rolului casnic. 

Considerăm că un rol foarte important îl au asociaţiile, programele şi persoanele implicate care ar 

putea să realizeze întâlniri demonstrative în care să le explice familiilor şi fetelor rome beneficiile 

şcolii şi studiilor liceale şi postliceale.     

 

Abilităţi 

 

Un aspect adiacent rolului educaţiei şcolare pentru femeile rome este cel al abilităţilor 

identificate de cadrele profesorale sau mediatorii şcolari. În toate discuţiile cu aceştia, abilităţile 

identificate la fetele rome sunt cele cu un caracter artistic: desen, pictură, teatru, dans, aptitudini 

muzicale. Aceste aptitudini şi abilităţi ar putea fi valorificate prin cursuri şi programe speciale care 

să le ofere fetelor pregătire necesară pentru o viitoare ocupaţie, profesie sau carieră.  

 

 

 

MUNCĂ ŞI OCUPAŢII 

 

Cea mai mare parte a femeilor de etnie romă sunt casnice.  

 
Tabelul 3. Statutul ocupaţional al femeilor rome cuprinse în eşantion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casnică 67% 

Lucrez cu carte de muncă 8% 

Lucrez munci ocazionale 6,3% 

Pensionară 4,9% 

Pensionară de boală 2,7% 

Lucrez fără carte de muncă 2,4% 

Concediu de maternitate/ingrijire a copilului 1,5% 

Elevă/studentă 1,4% 

Şomeră 0,9% 

În căutarea primului loc de muncă 0,4% 

Altă situaţie 2,9% 

NR 1,7% 

Total 100 
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Un procent de 80,7% din femeile cuprinse în analiză au afirmat că nu au nici o meserie. Şi pe 

mediul de rezidenţă, procentele sunt similare.  

 

  
Tabelul 4. Distribuţia respondentelor în funcţie de deţinerea sau un a unei meserii şi mediul de rezidenţă 

 

  mediul de rezidenţă 

  urban rural 

Aveţi o meserie?        Da 16,6% 7,7% 

       Nu 80,0% 81,2% 

 

 

În ceea ce priveşte meseriile pe care le au, cel mai des apar meserii cu un caracter feminin: 

ţesătoare/croitoresă/confecţioneră, îngrijitoare/infirmieră/însoţitoare, dar şi meserii mai puţin 

specifice femeilor ca: strungar, tâmplar, presator, tehnician agronom, lăcătuş mecanic, operator 

cablaje, electromecanic, montator subansamble, mecanic întreţinere şi reparaţii cazane cu aburi şi 

gaze. Apar şi meserii cu un statut ocupaţional care presupune un nivel mai ridicat de şcolarizare: 

economist, contabilă, profesor, mediator social şi sanitar, maestru în artă populară. 

De asemenea domeniul din care femeile rome au câştigat bani în ultimii doi ani dar şi în 

prezent este preponderent cel agricol şi muncile ocazionale. Totodată o parte a femeilor cuprinse 

în analiză au afirmat că îşi ajută soţul, domeniul cel mai des numit fiind cel al colectării de fier 

vechi. 

Principalele motive numite de femeile rome ca fiind o piedică pentru a avea un loc de muncă 

stabil sunt: responsabilitatea îngrijirii copiilor (85,6%), lipsa şcolii (73,6%), căsătoria la vârstă 

fragedă (72,4%).  
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Graficul 11. Motive care descurajează ocuparea unui loc de muncă stabil 

 

 

Pe baza informaţiilor din discuţiile purtate, atât cu femei rome cât şi cu autorităţile locale 

(primărie, şcoală, dispensar/spital), am surprins câteva trăsături ce caracterizează situaţia familială 

şi socio-profesională a femeilor de etnie romă. Trăsăturile se referă la categoria femeile rome care 

au vârsta legală de a fi active pe piaţa muncii. 

Cele mai multe din femeile rome nu sunt integrate pe piaţa muncii. Cauzele ce determină această 

situaţie sunt: 

 

o Contextul socio-economic al localităţilor unde acestea locuiesc: după 1990 au 

dispărut multe locuri de muncă, s-au închis fabricile şi intreprinderile, nivelul de 

trai a scăzut. 

 

o O altă piedică este faptul că nu au un istoric de muncă angajată. Ceea ce face ca 

multe din ele să aleagă să rămână casnice, să se ocupe cu îngrijirea copiilor, a altor 

rude, a casei. 

 

o Lipsa unor studii de specialitate, nu cunosc o meserie calificată.  

 

Se căsătroesc la vârste fragede 

Nu au şcoală 
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o Lipsa informaţiilor despre locuri de muncă, lipsa unei consilieri în ce priveşte 

procedurilor de accesare a unor posibile slujbe. 

 

 

 Din cele care au o ocupaţie ce le oferă un venit:  

 

o Multe pleacă în străinătate fie singure, fie împreună cu copiii şi soţul. Cel mai des 

lucrează ca îngrijitoare de persoane în vârstă sau în menaj. De obicei stau pentru 1, 

2, 3 luni, revin apoi pleacă iar. 

 

o Cea mai mare parte a femeilor din localităţile incluse în studiu beneficiază de 

venitul minim garantat pentru care desfăşoară muncă în folosul comunităţii (la 

salubritate). 

 

 

Există păreri contradictorii ale autorităţilor locale şi ale respondentelor în ceea ce priveşte 

integrarea pe piaţa muncii. Respondentele spun că ar munci orice dacă li s-ar oferi un salariu care 

să le asigure un trai mai bun decât cel actual, că au făcut cereri de angajare, au participat la 

interviuri de angajare dar nu le-a contactat nimeni (se simt discriminate). Pe de altă parte, în cele 

mai multe localităţi, reprezentanţii autorităţilor susţin că femeile rome (şi bărbaţii, uneori) nu vor 

să muncească de frică să nu piardă venitul minim garantat sau că nu sunt angajate/ţi din cauza 

lipsei de seriozitate (reunnţă la a se mai duce la muncă după câteva zile, săptămâni sau luni). 

 

 

 

 

SĂNĂTATE 

 

 

Indiferent de mediul de rezidenţă (urban sau rural), multe dintre femeile de etnie romă îşi 

apreciază starea personală de sănătate ca fiind fie nu prea bună, fie destul de bună.  
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Graficul 12. „Cum apreciaţi starea sănătăţii dvs.” 
 

 

Există o diferenţă semnificativă între mediul urban şi rural în ceea ce priveşte accesul la 

servicii medicale. Graficul 13. ilustrează procentele celor care au răspuns că în localitatea lor nu 

există cabinet medical/dispensar, farmacie, cabinet stomatologic.  

 
Graficul 13. Procentele celor care au indicat lipsa accesului la servicii medicale, pe mediul de rezidenţă 

 

 

 

36% 35% 

14% 14% 

1% 

Cabinet medical 
(generalist)/ 

dispensar 

Farmacie Cabinet 
stomatologic 

0,9% 
5,8% 

9,2% 
12,9% 

19,4% 

45,5% 

urban 

rural 



 

 

26 

 

În ceea ce priveşte interesul acordat sănătăţii personale, femeile rome merg cel mai des la 

medicul de familie sau la un medic generalist. Vizitele medicale la stomatolog sunt cel mai 

puţin practicate de femeile rome. Un procent destul de ridicat (37,3%) dintre femeile rome au 

afirmat că nu au fost niciodată până acum la un medic dentist. Procentul acesta poate fi legat de 

lipsa accesului la un astfel de serviciu medical (mai ales în cazul femeilor rome din mediul rural).  

În ceea ce priveşte vizitele la un medic ginecolog, peste 26% dintre respondente spun că 

ultima dată au fost la un asemenea medic în ultimii 5 ani, în timp ce peste 11% declară că n-au fost 

niciodată. În acelaşi timp, procentul celor care au vizitat în ultima lună un medic ginecolog nu 

întrece cu mult 7%. 

Conform mediatorilor sanitari şi reprezentanţilor dispensarelor/spitalelor din localităţile 

incluse în studiu, femeile rome au boli ce ţin de: 

- legate de contextul social: nu au bani să cumpere tratamentele necesare 

- de locuire: nu au utilităţi, nu au apă caldă 

- ocupaţionale: muncă fizică în condiţii precare  

- legate de alimentaţia precară 

 

Cel mai des întâlnite probleme de sănătate sunt: probleme ale organelor genitale – ovare, 

uter, probleme ale coloanei, pneumonii, probleme cu sistemul osos, afecţiuni ale căilor respiratorii, 

ale sânilor sau ale pielii. Aceste afecţiuni date de îngrijirea precară şi nivelul de trai scăzut se 

reflectă în media de viaţă a populaţiei rome care este mai mică decât cea a românilor. Totuşi 

media de viaţa a femeilor rome (70 ani) este mai mare decât cea a bărbaţilor romi (65 ani). 

De asemenea, o problemă identificată de reprezentanţii sanitari este faptul că nu se duc la 

medic de la primele semne ale bolilor, ci ajung când bolile se agravează sau cînd acestea sunt în 

stadii avansate. Reprezentanţii sanitari menţionează că femeile rome se duc de obicei la 

consultaţii, îşi fac analize ale sângelui, ecografii sau alte investigaţii medicale atunci când au 

simpotome puternice ale unei afecţiuni sau când sunt însărcinate. O posibilă cauză a acestei situaţii 
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poate fi lipsa informaţiilor despre importanţa controlului medical, a analizelor de rutină, informaţii 

care ar trebui să ajungă la femeile rome prin intermediul mediatorilor sanitari.  

În cazurile de spitalizare, vizite medicale sau controale, aproape toate respondentele au spus 

că sunt mulţumite de felul în care se poartă medicii cu ele şi cum au fost tratate de personalul 

medical. 

În interviul realizat cu consilierul local din sectorul 5, Bucureşti, acesta a avut o remarcă pe 

care o considerăm ilustrativă pentru a arăta importanţa pe care starea de sănătate a femeii rome o 

are în buna funcţionare a familiei. Acesta spunea că:  

 

„Dacă femeia romă nu este sănătoasă, nici copilul nu se mai duce la şcoală, 

soţul nu se mai duce la muncă şi atunci familia romă trebuie să fie sănătoasă, 

ca să poată să plece după un loc de muncă.” (consilier local sector 5, Buc.) 

 

În ceea ce priveşte metodele contraceptive, gradul în care femeile rome sunt receptive ţine 

de accesul la acestea. În cazul în care nu au asigurare medicală şi trebuie să plătească pentru 

tratament, acestea nu reuşesc să urmeze vreo metodă contraceptivă. S-ar putea spune că atunci 

când nu trebuie să plătească pentru aceste metode contraceptive femeile sunt mai dispuse în a le 

utiliza. De asemenea, femeile rome preferă să apeleze la metode contraceptive, pe care orală fiind 

reticente la cele injectabile, iar multe din ele preferă să folosească pentru contracepţie pastile, 

prezervativ sau alte dispozitive decât să facă întreruperi de sarcină pe care le consideră periculoase 

pentru starea lor de sănătate.   

O problemă semnalată de reprezentanţii mediului sanitar este faptul că destul de multe dintre 

femeile rome nu se duc la dispensar/ spital pentru a face vaccinurile copiilor de teama efectelor 

adverse sau din motive religioase (cele care sunt de exemplu pocăite).  
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Graficul 14. „Când aţi fost ultima dată la un medic...” 
 

 

Procentul celor care spun că întampină dificultăţi în rezolvarea problemelor de sănătate (53%) este 

asemănător cu al celor care spun că nu au dificultăţi în a se trata (47%).    

Situaţia financiară precară este cea care le împiedică pe femeile rome în cea mai mare 

măsură să îşi rezolve problemele de sănătate.  
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Grafic 15. Cauzele dificultăţilor întâmpinate în rezolvarea problemelor de sănătate 

 

 

În ceea ce priveşte, tratarea problemelor de sănătate personale şi ale copiilor, femeile de etnie 

romă acordă un interes mai crescut pentru tratarea corectă a copilului. 74% din cele cuprinse 

în eşantion afirmă că administrează copilului medicamente doar după sfatul medicului.  

 
Graficul 16. „Cum procedaţi când dvs aveţi simptome de boală, dar când are copilul dvs.” 

31% 

17% 

6% 2% 

44% 

iau 
medicamente 
"după ureche", 
fără a apela la 

sfatul 
medicului 

iau 
medicamente 

doar după 
sfatul 

medicului 

îi dau copilului 
medicamente 
"după ureche", 

fără sfatul 
medicului 

îi dau copilului 
medicamente 

doar după 
sfatul 

medicului  

50% 47% 

13% 

74% 



 

 

30 

 

 

 

LOCUIRE 

 

1. LOCUINŢĂ şi PROPRIETATE 

 

Cu toate că este un subiect mai puţin abordat din perspectiva dimensiunii transversale de 

gen, locuirea reprezintă aspectul cu privire la care femeile rome formulează cel mai des nevoi şi 

nutresc aşteptări din partea instituţiilor locale sau a altor organizaţii abilitate să ia iniţiative şi 

măsuri intervenţioniste.  

Una dintre situaţiile care le nemulţumeşte cel mai mult este lipsa unei locuinţe proprii, care 

să fie ocupată doar de familia nucleu şi care să fie recunoscută ca proprietate a acesteia. Date din 

acest studiu arată că, în timp ce jumătate dintre femeile rome incluse în studiu (53%) locuiesc în 

casa care aparţine lor şi/sau a familiei lor, celelalte convieţuiesc în casa ce aparţine socrilor sau a 

rudelor partenerului (16%) sau în casa ce aparţine părinţilor sau a altor rude ale lor (16%). 

 

 
Graficul 17. ”Locuinţa pe care o ocupaţi este…” 

 

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra caselor, 45% reprezintă procentul femeilor 

care locuiesc în case pentru care ele sau familiile lor deţin documente de proprietate, în timp ce 
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aproape acelaşi procent – 44% - constituie categoria femeilor care convieţuiesc în locuinţe pentru 

care nu există documente de proprietate.  

 

 
Graficul 18. ”Pentru locuinţa pe care o ocup/ocupăm…” 

 

Cu toate acestea, femeia romă se află şi mai mult într-o poziţie defavorabilă, având în vedere 

că mutându-se în casa băiatului, ea intră în imposibilitatea de a pretinde drepturi asupra 

proprietăţilor matrimoniale, mai ales atunci când aceştia locuiesc în concubinaj. Deşi în niciunul 

dintre interviurile realizate lipsa dreptului de proprietate asupra locuinţei nu apare ca problemă 

menţionată explicit de femeile intervievate, e clar că această situaţie le face dependente de soţ şi 

de întreg grupul domestic, dar mai ales le face vulnerabile în situaţii de tipul neînţelegerilor 

familiale sau violenţă domestică. De exemplu, una dintre femeile intervievate dintr-un sat din 

judeţul Neamţ ne spune răspicat că, deşi locuieşte de aproape 30 de ani cu acelaşi concubin, 

niciodată „nu s-au înţeles” dar că nu a ales separarea „din cauza copiilor” şi a faptului că n-ar fi 

avut unde să se ducă. 

Aşadar, a fi proprietară legală a casei nu pare a fi o necesitate percepută de femeile 

rome, iar o posibilă explicaţie este faptul că nu au viziunea de ansamblu asupra a ceea ce implică 

pe termen lung deţinerea unei case ca proprietate personală. Desigur că acest punct de vedere 
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sfidează câteva dintre principiile pe care de multe ori se fundamentează familiile de romi (dar şi a 

celor ne-romi din spaţiul românesc) cum ar fi: excluderea ideii separării cuplului, încrederea 

mutuală şi irelevanţa reglementărilor legale, delegarea părţii masculine în situaţii de reprezentare a 

familiei (mai ales în public). Răspunsuri precum „pe noi romii/ţiganii nu ne leagă o hârtie” indică 

ataşamentul puternic al femeilor faţă de aceste  reguli nescrise ale constituirii mariajelor romilor, 

explicând oarecum perpetuarea situaţiilor de neacceptat în contextul direcţiilor înspre care se 

doreşte a se îndrepta societatea contemporană românească (cum ar fi tolerarea comportamentelor 

violente, convieţuirea cu un partener în ciuda neînţelegerilor, etc.). 

Vorbind despre ataşamentul faţă de norme nescrise (care se reflectă deci şi la nivelul relaţiei 

cu spaţiul), merită a fi menţionat şi ataşamentul faţă de comunitate şi de spaţiul domestic care, 

odată locuit şi investit cu semnificaţii, devine de ne abandonat. Asta ne arată şi cifrele  privind 

mobilitatea care nu este una ridicată. Cele mai multe femei locuiesc în aceeaşi localitatea în care 

au crescut: 59% locuiesc în aceeaşi localitate dintotdeauna, iar 23% locuiesc de peste 10 ani în 

aceeaşi localitate. 

 
Graficul 19. ”De cât timp locuiţi în această localitate?” 
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2. LOCUINŢĂ şi GRUPUL DOMESTIC 

 

Dincolo de lipsa dreptului de proprietate asupra casei şi de revendicarea unui asemenea 

drept, femeile rome, odată mutate în casa partenerului, devin parte a noului grup domestic. Ca 

atare ea  are obligaţii corespunzătoare faţă de noul spaţiu ocupat, mai ales că îndeplinirea acestor 

responsabilităţi sunt adesea atent monitorizate de familia extinsă în care locuieşte cuplul.  Graficul 

de mai jos arată că, aporape 30% dintre intervievate locuiesc cu părinţii lor sau ai soţului. 

 

 
Graficul 22. Persoane cu care respondentele împart locuinţa (în afară de familia sa nucleu) 

 

 

Pe lângă precarietatea condiţiilor fizice ale casei, multe dintre femeile intervievate exprimă 

ca pe o problemă principală cu care se confruntă numărul mare de persoane care locuiesc în 

aceeaşi gospodărie, ceea ce noi numim „supraaglomerare”. Spre exemplu, o femeie de 55 de ani 

dintr-o localitate din judeţul Bihor ne spune că are 5 copii şi 10 nepoţi, accentuând: „cei mai mulţi 
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stau cu mine aici, în casa asta, înghesuiţi, chiar dacă avem casa asta mare, sus nu e terminată de 

ani de zile de chinuim cu ea, dar dacă nu avem cu ce...”.  

 

Supraaglomerarea ca principală problemă este menţionată şi de reprezentanţi ai comunităţii 

locale aşa cum este un respondent din cadrul primăriei din Bughea de Sus (jud. Argeş) care 

afirmă: “Avem şi familii care locuiesc mai mulţi într-o curte, poate să fie 13, 14 şi 8-9 într-o curte, 

într-o casă cu o cameră, două. Sunt şi cazuri când stau două familii într-o cameră. Fetele se 

căsătoresc la 16-18 ani”. 

 

 
Graficul 20. ”Câte persoane trăiesc în locuinţa în care staţi?” 
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Graficul 21. ”Câte camere are locuinţa în care staţi?” 

 

 

3. UTILITĂŢI ŞI INFRASTRUCTURĂ DOMESTICĂ 

 

Dacă ar dispune de o sumă mare de bani majoritatea femeilor intervievate au afirmat că i-ar 

investi într-o casă ”mai mare, mai frumoasă”, într-o serie de renovări la nivelul caselor actuale 

şi/sau racordarea la utilităţi precum electricitare sau apă curentă. Din discuţiile cu reprezentanţii 

comunităţii locale reiese că banii obţinuţi din munca în străinătate a unora dintre romii din 

comunitatea lor au fost investiţi în îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. 

Dincolo de un spaţiu care să fie încăpător pentru întregul grup domestic şi care să le placă, o 

casă este şi un element prin care familiile caută să se remarce la nivelul comunităţii, mai ales acolo 

unde a avea „o casă mare, frumoasă” este un fapt asociat bunăstării şi hărniciei şi de populaţia 

majoritară. De exemplu, un reprezentant din cadrul şcolii din Mihăileşti (jud. Argeş) face 

următoarea remarcă: ”Diferenţele între rudari şi ţigani: rudarii sunt mai harnici, ţiganii sunt 

leneşi. Rudarii se descurca mai bine, muncesc în străinatate, muncesc cu ziua la oameni, au case 

mai frumoase, sunt mai curaţi”.  
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Cea mai mare parte a femeilor rome din eşantionul reprezentativ (86%) locuieşte în 

case la curte, iar 10% reprezintă procentul celor care locuiesc la bloc. 

 

 
Graficul 23. Distribuţia femeilor rome intervievate pe tipul de locuinţă 

 

 

Dacă mare parte din locuinţele din mediul urban, precum şi cele din mediul rural dispun de 

electricitate, locuinţele a aproximativ 53% dintre femeile din mediul rural nu dispun de apă rece în 

interior; însă şi în mediul urban procentul celor care nu dispun de apă rece în interiorul locuinţei 

este destul de mare (30%). 
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Graficul 24. ” Dispuneţi în interiorul locuinţei de...?” 

 

 

Televizorul este elementul de infrastructură domestică cel mai des întâlnit în casele locuite 

de femeile rome intervievate, aragazul şi frigiderul fiind de asemenea adesea menţionate ca fiind 

prezente în locuinţele ocupate (62%, respectiv 55%). Povestindu-ne că au cablu şi internet, o 

persoană dintr-o primărie afirmă despre romi: „poate de mâncat nu au ce manca dar televizorul nu 

lipseşte”. Această atitudine trădează o asociere a televizorului cu o situaţie financiară ridicată, 

sugerând oarecum dezaprobarea deţinerii unui asemenea obiect în condiţiile în care nevoile de 

bază (cum ar fi hrana) sunt nesatisfăcute. Cătălin Berescu vorbeşte despre rostul televiziunii în 

contextul domestic al  locuirii în sărăcie extremă afirmând vehement că  ”televizorul nu e dragoste 

de cultură, nici făloşenia de a avea o sculă nouă, e expresia unei nevoi elementare de a aparţine 

unui grup uman care se străduieşte de altfel din răsputeri să te respingă (…) În acest context, a 

vedea banii cheltuiţi pe televiziune într-o perspectivă financiar contabilă e mai mult decît o eroare 

metodologică, este o eroare culturală”
4
. Astfel, existenţa televizorului în viaţa domestică a familiei 
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rome nu mai constituie deţinerea unui capital simbolic, ci mai degrabă un tip de infrastuctură care 

constribuie la stisfacerea unor nevoi sociale şi de apartenenţă. 

 

Graficul 25. Procentul celor care deţin elemente de infrastructură domestică 

 

 

Procentele care ilustrează gradele de mulţumire cu privire la propria locuinţă sunt apropiate, 

cele mai multe respondente afirmând că ”nu sunt prea mulţumite” de locuinţa lor. Aşa cum 

ilustrează graficul de mai jos, mediul de rezidenţă nu pare să influenţeze gradul de satisfacţie cu 

locuinţa pe care femeile rome incluse în studiu o ocupă. 

Cu toate acestea, se observă o mică diferenţă: procentul celor din mediul rural şi care  nu 

sunt ”deloc mulţumite” de locuinţa lor este mai mare cu 2,3% decât procentul celor din mediul 

urban care îşi exprimă acelaşi grad de nemulţumire. 
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Graficul 26. Gradul de mulţumire cu locuinţa 

 

 

Lipsa racordării la gaz sau lipsa apei curente sunt dintre principalele motive pe care femeile 

intervievate le-au menţionat atunci când discuţia s-a purtat în zona căminului şi a satsifacţiei cu 

locuinţa lor. De asemenea, o femeie dintr-un sat din judeţul Neamţ deplânge situaţia drumurilor 

care face mult mai dificilă accesarea unor servicii şi instituţii abilitate să le satisfacă anumie nevoi. 

Desigur că acest aspect este strâns legat de segregarea teritorială şi de poziţionarea populaţiei 

romilor înspre marginea comunităţilor, mai ales în cele rurale. 

 

 

 

 

VALORI ŞI TENDINŢE 

 

În ceea ce priveşte opinia femeilor rome despre valori legate de familie, statutul femeii, 

educaţie şi locuire, acestea sunt de părere într-o mai mare măsură că:  

 

 familiile rome îşi doresc să aibă mai degrabă băieţi –  83%  

 principala grijă a femeii rome ar trebui să fie familia, apoi alte ocupaţii 
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 educaţia/şcoala este foarte importantă pentru femeile rome – 73% 
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 femeia nu ar trebui supusă violenţei în nici o situaţie – 88% 

 femeia trebuie să aibă rol de decizie în cadrul familiei – 71% 

 fetele din ziua de azi nu ar trebui să se căsătorească înainte de a 

împlini 15 ani – 85% 

 nu ar dori să se mute din localitatea în care stau – 71% 
 

Un procent de 50,4% din femeile rome cuprinse în eşation s-au simţit cel puţin o dată 

discriminate. Cele mai multe dintre acestea s-au simţit discriminate la spital/cabinet medical, la 

primărie şi la şcoală.  

Deşi cel mai des, femeile de etnie romă s-au simţit discriminate la spital, acestea consideră 

că faptul de a fi romă este de cele mai multe ori o piedică în obţinerea unui loc de muncă.  

 

                
Graficul 27. Percepţia femeilor asupra măsurii în care apartenenţa la etnia romă afectează accesul 

la educaţie, locuri de muncă şi servicii medicale  
 

  

 

 

 

 

 

 

faptul de a fi romă 
afectează accesul 
femeii la educaţie 

 faptul de a fi romă 
afectează accesul 
femeii la locuri de 

muncă 

faptul de a fi romă 
afectează accesul 
femeii la servicii 

medicale 

26,8% 20,7% 24,4% 

35,6% 
33,2% 35,1% 

31,6% 39,2% 36,1% 

5,2% 6,1% 4,1% 

NC/NS/NR În foarte mare măsură  

În oarecare măsură Deloc 
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INTERVENŢIONISM 

 

 

1. PERCEPŢII ŞI ACTIVITĂŢI/PROIECTE DESFĂŞURATE 

 

Dintre femeile incluse în eşantion, doar 18% (144 de femei) au auzit în ultimii doi ani de un 

proiect/ activitate dedicată romilor din comunitatea din care fac parte. 

 

 
Graficul 28. Procentul celor care în ultimii doi ani au auzit/ n-au auzit de cel puţin un proiect/ activitate 

dedicată romilor din comunitatea lor 

 

 

Referindu-ne la cele 18% care au auzit de cel puţin un proiect/ activitate dedicată romilor 

din comunitatea lor, datele din următorul grafic ilustrează diferenţa între numărul celor care au 

auzit despre un proiect/ o activitate dedicată romilor şi numărul celor care au şi participat în cadrul 

acestora. Astfel ceea ce se evidenţiază este: 

- 55 de femei au auzit de activităţi/proiecte în domeniul educaţiei, însă doar 23 au şi 

participat în cadrul acestora 

- 25 de femei cunosc faptul că în comunitatea lor s-au desfăşurat activităţi/proiecte legate de 

integrarea pe piaţa muncii, însă de acestea au beneficiat doar 7 

18% 

79% 

3% 

Da 

Nu 

NS/NR 
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- 45 de femei au auzit de activităţi/proiecte în comunitatea lor în domeniul sănătăţii, însă 

doar 22 afirmă că au şi luat parte în acestea. 

 

 

 
Graficul 29. Numărul femeilor care au auzit despre proiecte/activităţi pentru romi vs. numărul femeilor care 

au beneficiat în cadrul acestora 

  

 

Dacă dintre cele care locuiesc în mediul urban aproape 70% n-au auzit de niciun 

proiect/activitate dedicată romilor, se pare că în mediul rural informaţii legate de asemenea 

iniţiative destinate romilor nu au ajuns la 85% dintre respondentele care locuiesc la sate.  

 

 

 

 

 

Educaţie/şcoală Sănătate Locuințe Combaterea violenţei domestice Integrarea pe piaţa muncii   Activităţi culturale Suport pentru realizarea documentelor 
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Graficul 30. ”În ultimii doi ani, aţi auzit de vreun proiect/vreo activitate dedicată romilor în comunitatea 

dvs.?”/ urban- rural 
 

Majoritatea proiectelor desfăşurate în localităţile în care s-au aplicat interviuri, conform 

reprezentaţilor instituţiilor (primăriei, şcolii, dispensarului/spitalului), se încadrează în umătoarele 

domenii: 

- educaţie pentru copii (construirea de centru comunitar, desfăşurarea de programe after-

school- Călăraşi, Aleşd, jud. Alba);  

- sănătate (campanii de informare, analize gratuite- Constanţa, Călăraşi);  

- locuire (împroprietărire, suport în realizarea actelor de proprietate- Călăraşi, Aleşd); 

- pregătirea resurselor umane care lucrează cu romi (Giurgiu);  

- integrarea pe piaţa muncii (dar cu focus pe populaţia masculină - jud. Alba). 

 

Persoanele intervievate care ne-au furnizat aceste informaţii sugerează că romii au fost 

receptivi la aceste iniţiative, un mediator sanitar afirmând: 

 
De obicei sunt receptivi, în momentul în care vine ceva gratuit şi ştie că dacă 

merge la doctor şi nu acolo trebuie să platească sunt interesaţi, cum v-am 

urban 

rural 

26,6% 

12,4% 

69,7% 

85,0% 

au auzit de cel puțin proiect/o activitate dedicată romilor în comunitatea lor în ultimii doi 
ani 

nu au auzit de niciun proiect/nicio activitate dedicată romilor din comunitatea lor în ultimii 
doi ani 
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spus analizele acele gratuite realizate de Agenţia Naţională de la Bucureşti a 

avut un foarte mare succes, au fost, s-au prezentat, nu le-a fost frica că le 

recoltează sânge. 

 

De remarcat este faptul că aceste proiecte cu susţinere dinspre organizaţii centrale precum 

Romani CRISS (aşa cum este proiectul prin care sunt dezvoltate abilităţile resurselor umane în 

lucrul cu romii), sau cu finanţări din partea unor organisme precum Banca Mondială (cazul 

construirii unui centru comunitar într-un cartier de romi în Călăraşi) se desfăşoară în contexte 

urbane, şi mult mai puţin în mediul rural. Acest fapt explică de ce doar 12,5% din femeile din 

mediul rural au auzit de proiecte/programe şi alte iniţiative pentru romi în localitatea lor. 

 

2. NEVOI 

 

În discuţia despre importanţa tipurilor de proiecte/activităţi care să le răspundă principalelor 

nevoi, cele mai stringente nevoi exprimate de femeile rome incluse în studiu sunt:   

- construire/ renovarea locuinţelor (64%) 

- în domeniul sănătăţii (60%) 

- integrarea pe piaţa muncii (54%) 

 

 
Graficul 31. Clasamentul celor mai stringente nevoi 

 

Combaterea violenţei domestice 

 Activităţi culturale 

Suport pentru realizarea documentelor 

Educaţie/şcoală 

Integrarea pe piaţa muncii  

Sănătate 

Locuințe 

15% 

18% 

35% 

42% 

54% 

60% 

64% 



 

 

45 

 

 

La întrebarea ”Câtă nevoie aveţi dvs. personal de următoarele tipuri de proiecte/ activităţi ?”, 

combaterea violenţei domestice este domeniul pentru care s-au acordat cele mai multe răspunsuri 

de tipul ”foarte puţină nevoie” (36%), doar 15% dintre femei răspunzând că au foarte mare nevoie 

de asemenea iniţiative în comunitatea lor. Acelaşi răspuns a fost dat în cazul activităţilor culturale 

(32%) şi cel al suportului pentru realizarea documentelor (25%). 

Din punctul de vedere al reprezentanţilor comunităţii locale, cele mai stringente probleme 

ale femeilor rome sunt exprimate în următorii termeni: 

- lipsa locurilor de muncă şi lipsa calificării lor într-un domeniu care să le permită ocuparea 

unui post.  

- lipsa ”educaţiei” şi nefinalizarea studiilor. 

- căsătoriile la vârste fragede. 

 

Comparând discursul femeilor rome cu cel al reprezentanţilor comunităţii locale, reiese că 

percepţiile asupra nevoilor principale ale femeilor rome sunt diferite. În timp ce lipsa locurilor de 

muncă este o problemă importantă evidenţiată de ambele categorii, lipsa şcolarizării este o 

problemă subliniată cu precădere de reprezentanţii comunităţii locale. Femeile rome însă 

accentuează de cele mai multe ori nevoia de resurse financiare pentru investiţii în spaţiul de locuit 

(şi nu în şcolarizarea sau calificarea lor), întărind astfel procentul conform căruia cele mai multe 

dintre femei ar investi în locuinţe dacă ar dispune se o sumă mare de bani.  

Dacă şcolarizarea lor nu apare ca un aspect în care intervievatele ar investi bani, câteva 

dintre ele menţionează că o sumă mare de bani le-ar permite să-şi trimită copiii la şcoală şi să se 

preocupe mai mult de studiile acestora. Această atitudine evidenţiază faptul că femeile au nevoie 

ca investiţia de timp (pe care ar face-o de exemplu pentru o eventuală continuare a studiilor prin 

intermediul unor proiecte care au acest obiectiv) să aibă efecte imediate, concrete şi vizibile, 

precum este construcţia sau renovarea unei case. Este posibil ca acesta să fie un motiv pentru care 

anumite campanii/ proiecte/programe implementate pentru romi nu sunt sustenabile sau nu au 
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continuitate, tocmai pentru că romii încetează să participe nevăzând rezultatele în termen scurt. E 

adevărat însă că există o mai mare disponibiltiate din partea lor în a aştepta ca fiii şi fiicele să se 

şcolarizeze şi astfel să poată răspunde mai bine decît ei cerinţelor pieţii muncii actuale. 

 
Graficul 32. ”Câtă nevoie aveţi dvs. personal de următoarele tipuri de proiecte/ activităţi ?”  

(în procente) 

 

 

Din tot eşantionul, doar 36 de femei au numit alte domenii în care au nevoie să se desfăşoare 

proiecte sau activităţi, dintre care: racordarea la utilităţi (gaz, electicitate, apă potabilă, canalizare) 

(15 femei), infrastructură şi activităţi pentru copii (6 femei), realizarea drumurilor (3 femei) şi 

dispensar/cabinet medical (2 femei). 

Principalele nevoi ale femeilor rome sunt legate de: educaţia copiilor, construirea şi 

renovarea caselor şi ajutoare financiare. 

 

Suport pentru realizarea documentelor 
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Dacă ar dispune de o sumă de bani pentru localitatea în care locuiesc aproape 52% dintre 

femei susţin că ar folosi-o pentru educaţia copiilor, şi doar 2,4% spun că ar folosi-o pentru 

educaţia lor. 

- 44,6% spun că ar investi-o în construcţia şi renovarea caselor 

- aproape 40% dintre răspunsuri sunt în favoarea ajutoarelor financiare 

- evenimentele culturale, transportul şi consilierea psihologică sunt aspecte în care foarte 

puţine persoane au afirmat că ar dori sa fie investiţi bani. 

 
Tabelul 5. ”Dacă ar exista o sumă mare de bani disponibilă pentru localitatea dvs.,  

pentru ce aţi vrea să fie folosiţi?” (opţiunea 1 şi 2) 

 opţiunea 1 opţiunea 2 TOTAL 

Educaţia copiilor 43,6% 8% 51,7% 

Educarea dvs. 1% 1,4% 2,4% 

Spital, dispensar 14,5% 12% 26,4% 

Şcoli 2% 4,2% 6,2% 

Drumuri 3,1% 8,2% 11,3% 

Renovarea ţi construcţia caselor 22,4% 22,2% 44,6% 

Consiliere psihologică 0,12% 0,13% 0,3% 

Consultatii medicale 1,9% 8,7% 10,5% 

Evenimente culturale 0,2% 1,8% 2% 

Transport 0 1% 1% 

Ajutoare financiare 10,2% 29,2% 39,4% 

 

Scopul întrebării ”Dacă ar exista o sumă mare de bani disponibilă pentru localitatea dvs.,  

pentru ce aţi vrea să fie folosiţi?” a fost realizarea unui top al nevoilor celor mai stringente 

percepute de respondente, precum şi percepţia asupra urgenţei rezolvării acestora. Faptul că 

aproape 40% dintre respondente au ales această variantă sugerează că acestea văd o mai mare 

necesitate a ajutoarelor financiare (adică furnizarea unui venit pe care să-l distribuie ele însăle în 

funcţie de nevoi) decât a ajutoarelor concretizate în repararea drumurilor (11,3%), consiliere 

medicale (10,5%) sau în şcoli (6,2%). 

Autorităţile locale (primăria/primarii, consilierii locali) sunt considerate de o mare parte a 

femeilor rome intervievate (45,1%) ca fiind abilitate să contribuie la rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă.  
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Graficul 33. Clasamentul entităţilor abilitate să contribuie la rezolvarea problemelor cu care confruntă 

respondentele 

 

TRAFICUL DE PERSOANE 
  

Traficul de persoane este un subiect sensibil atât pentru reprezentanţii comunităţii locale, cât 

şi pentru femeile rome. În cazul celor dintâi am remarcat o reticenţă în a aborda subiectul, iar în 

cazul femeilor rome o cunoaştere redusă a fenomenului.  

Pe de-o parte, pentru reprezentanţii autorităţilor locale, ai mediului educaţional sau sanitar, 

aceasta este o realitate îndepărtată zonei/localităţii din care fac parte. Intervievaţii din această 

categorie par a externaliza problema, răspunsurile fiind adesea de tipul  ”nu… la noi nu s-au auzit 

cazuri”. Pe lângă alte interviuri în care respondenţii şi-au exprimat neştiinţa cu privire la existenţa 

cazurilor de trafic de persoane, un reprezentant al primăriei din Giurgiu menţionează că există 

cazuri de prostituţie forţată în zonă, însă fără să intre în detalii. O altă persoană, din cadrul unei 

primării din Sibiu, exprimându-şi puţina cunoaştere a amploarei fenomenului, povesteşte:  

 

”Nu...într-o vreme când s-au făcut adopţiile acelea de copii, se vorbea de o 

familie care ar fi avut probleme, dar ei lucrau la Sibiu şi nu ştiu foarte multe. 

Nu s-a confirmat nimic, nu s-a declarat nimic oficial”. 
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Pe de altă parte, femeile rome intervievate par să cunoască foarte puţin amploarea 

fenomenului, aceasta însemnând şi o conştientizare redusă a pericolelor existente. Principala lor 

sursă de informare fiind programele TV, una dintre respondente ne spune că tot ce ştie despre 

acest subiect este de la televizor sau din ziare (33 de ani, fost agent de pază,  jud. Giurgiu). 

 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Căsătoriile timpurii 

 

Cu toate că formarea unei familii prin căsătorie (cu sau fără acte) prezintă o mare importanţă 

în ciclul de viaţă al comunităţilor de romi, fiind o realitate acceptată şi încurajată chiar şi la vârste 

fragede, discursul public şi cel al majorităţii nu încetează să fie unul care tratează acest subiect ca 

fiind o ”problemă”. Însă nici a-l trata ca fiind un aspect care pur şi simplu ţine de cultura romă nu 

este o abordare constructivă  căci asta ar însemna să renunţăm la a ne mai preocupa de subiecte 

precum şcolarizarea tinerelor rome, pregătirea lor pentru a fi apte pentru activarea pe piaţa muncii, 

sănătatea reproducerii, prevenirea exploatării de orice tip. Aşadar, în perspectiva unor iniţiative de 

intervenţie în aceste sensuri sugerăm următoarele: 

- Realizarea de campanii sau a oricărui alt tip de activităţi prin care să se încerce 

conştientizarea importanţei educaţiei pe termen lung şi a beneficiilor pe care le-ar atrage 

şcolarizarea fiicelor/soţiilor, chiar dacă acestea nu sunt perceptibile pe termen scurt.  

- Gândirea unor proiecte/ activităţi care să aibă ca target cuplurile de romi, şi nu exclusiv 

direcţionate femeilor, pentru că asta ar însemna pe de-o parte sporirea gradului de 

acceptabilitate a partenerului privind implicarea femeilor în activităţi exterioare 

gospodăriei, iar pe de altă parte ar creşte probabilitatea participării până la finalul 

proiectului propus prin faptul că membrii cuplului s-ar mobiliza şi motiva reciproc. 

- În cazul comunităţilor compacte, în care tinerele rome nu au alte puncte de reper în afara 

propriilor familii, s-ar putea dezvolta programe de mentorat de tipul ”Big Brothers Big 
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Sisters”
5
 care presupune întâlniri constante în timp, cu persoane cu o anume pregătire, 

rome sau nerome, care pot sfătui şi direcţiona fetele/tinerele rome înspre şcoală. Acest tip 

de experienţe personale ar putea oferi tinerelor rome imaginea unor modele distincte de 

cele din comunitatea lor şi le-ar putea motiva în a-şi dori altceva.  

 

Credem că din acest punct de vedere emanciparea femeilor rome este un ideal a cărui 

împlinirea se va realiza în timp. Dacă pentru femeile rome ”a fi o femeie independentă” nu poartă 

multe sensuri şi dacă întemeierea unei familii este unica proiecţie viitoare a tinerelor (cu precădere 

a celor din comunităţi compacte) este imposibil să venim cu măsuri şi iniţiative care brusc să le 

formuleze alte perspective şi aspiraţii, cum ar fi dorinţa dezvoltării unei cariere sau amânarea 

naşterii primului copil în numele activării pe piaţa muncii. Însă ceea ce se poate face este 

încercarea de a le pune în contact cu alte modele şi de a le aduce în orizontul lor de aşteptare alte 

opţiuni pe care societatea contemporană le promovează şi întreţine (fără a uita însă eforturile pe 

care asemenea opţiuni le-ar presupune). 

 

Violenţa domestică 

Violenţa domestică este o realitate interiorizată prin aceea că femeile văd ”bătăile” ca un 

comportament ce depinde în mare parte de măsura în care ele îşi exercită responsabilităţile de 

femeie/soţie cu succes. De aceea, s-ar spune mai degrabă că violenţa nu este atât un comportament 

acceptat, ci mai degrabă normalizat, care intră în sfera firescului atunci când alte aspecte ies din 

această sferă. 

Cea mai mare parte a respondentelor afirmă că nu cunosc servicii care oferă suport femeilor 

agresate de soţii lor şi că n-ar şti la cine să recurgă în cazul în care ar avea nevoie. Aceasta este o 

problemă structurală care ţine de lipsa vizibilităţii instituţiilor sau a serviciilor destinate victimelor 

                                                           
5
 http://www.bbbs.org/site/c.9iILI3NGKhK6F/b.5962335/k.BE16/Home.htm 

http://www.bbbs.org/site/c.9iILI3NGKhK6F/b.5962335/k.BE16/Home.htm


 

 

51 

 

violenţei domestice, sau de însăşi lipsa acestora în proximitatea zonelor în care locuiesc 

comunităţi de romi. În acest sens câteva recomandări ar fi: 

- Întărirea imaginii reprezentanţilor instituţiilor publice (asistentul social, mediatorul sanitar, 

mediatorul şcolar) ca fiind instanţe la care femeile şi copiii lor să poată recurge în cazul în 

care sunt supuşi unui tratament violent.  

- Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la ceea înseamnă violenţa domestică şi 

cum se manifestă aceasta; dar şi sesiuni referitoare la legislaţia care reglementează 

asemenea comportamente şi la paşii pe care femeile le pot face în acest sens. 

- Introducerea în programa şcolară, în cadrul unor ore precum educaţie civică, dirigenţie, a 

subiectului violenţei domestice, precum şi crearea unor contexte pentru discuţii deschise cu 

copiii (romi şi neromi) privind semnificaţia comportamentului violent în familie. 

 

Aceste recomandări se fac şi referitor la fenomenul traficului de persoane. În ceea ce 

priveşte acest subiect, la nivelul reprezentanţilor comunităţii locale se observă o reticenţă în a 

aborda subiectul şi o tendinţă a externaliza problema (”la noi nu s-au auzit cazuri”),  în timp ce în 

cazul femeilor rome se remarcă o cunoaştere redusă a fenomenului. Lipsa înţelegerii acestui 

fenomen şi a conştientizării existenţei acesteia în proximitate, le face pe tinerele şi femeile rome să 

fie vulnerabile şi ”ţinte” accesibile în faţa exploatatorilor.  

 

Educaţie 

 

Educaţia femeilor rome este unul din subiectele cele mai dezbătute şi pentru care se caută 

încă soluţii. Contextul actual, aşa cum este relevat şi de studiul de faţă este acela în care cea mai 

mare parte a femeilor rome renunţă la educaţia şcolară la nivelul şcolii generale sau la nivelul 

liceului.  
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Programele de consiliere şcolară ar trebui să conţină totodată o componentă de consiliere 

familială, întrucât în cele mai multe din cazuri, participarea fetelor rome la ciclul şcolar nu ţine de 

potenţialul acestora, ci de valorile legate de familie şi rolul casnic al femeii în funcţionarea 

gospodăriei. Aşa cum am menţionat în recomandările pentru secţiunea Familiei, programele care 

se adresează susţinerii educaţiei fetelor rome trebuie să ţintească la o conştientizare de către 

fetele/femeile rome şi familiile/ partenerii acestora a beneficiilor pe termen lung ale educaţiei 

pentru viitorul social, familial şi economic al femeilor rome.  

Având în vedere faptul că există o tendinţă ca fetele rome să abandoneze participarea 

şcolară mai ales în ciclul gimnazial (în clasa a VI-a, a VII-a), programele intervenţioniste şi cele 

de consiliere trebuie să vizeze cât mai mult înţelegerea, descoperirea de către fete a importanţei pe 

care studiile o au şi rămânerea acestora în şcoală atât în ciclul gimnazial, cât şi în cel liceal.  

O resursă pe care aceste programe o pot valorifica este cea a abilităţilor artistice pe care 

multe din fetele rome le deţin. Reprezentanţii şcolari au identificat aptitudini către muzică, 

desen/pictură, teatru şi dans. Considerăm că ar fi binevenită realizarea de către asociaţii sau ONG-

uri a unui context (a unor cursuri adresate femeilor rome) prin care aceste abilităţi artistice să fie 

exersate şi formalizate astfel încât să corespundă cerinţelor unor anumite tipuri de posturi. 

Considerăm că un posibil succes al acestor programe ar putea fi dat de participarea unor 

femei rome care sunt absolvente de studii superioare, care au o carieră profesională sau artistică şi 

care pot împărtăşi exemplul lor fetelor din ciclul şcolar gimnazial sau liceal. Printr-o astfel de 

participare, fetele rome ar putea empatiza şi percepe mai uşor importanţa educaţiei ca mecanism 

pentru accesul la o profesie, la un status social, profesional.  

 

Muncă şi Ocupaţii 

 

Gradul de integrare a femeilor rome pe piaţa muncii este, de asemenea, unul din subiectele 

programelor şi proiectelor adresate populaţiei rome. Cu toate acestea, pare să existe mai degrabă o 

lipsă a unor iniţiative intervenţioniste, care să se adreseze direct femeilor rome şi prin care să li se 
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ofere acestora cursuri de formare. Bărbaţii sunt de obicei cei vizaţi ca grup ţintă pentru cursurile 

de formare, iar această situaţie există probabil pentru că sunt mai uşor de plasat pe piaţa muncii. În 

acest context, programele şi iniţiativele ar trebui să se îndrepte mai mult spre grupul femeilor rome 

care sunt în căutarea unui loc de muncă, să încerce să coreleze abilităţile şi cunoştinţele acestora 

cu cerinţele angajatorilor.  

Există, de asemenea, o lipsă a canalelor de informare adresate femeilor rome referitor la 

accesul la posibile locuri de muncă, la tipuri de posturi şi cerinţele pieţei de muncă.  

Având acest context, programele şi campaniile referitoare la integrarea pe piaţa muncii a 

femeilor rome ar putea viza pe de o parte consilierea acestora cu privire la căutarea unui loc de 

muncă şi sedinţe pentru descoperirea potenţialului pe care femeile rome îl au, iar pe de altă parte 

ar putea oferi cursuri specifice în funcţie de pregătirea şi aptitudinile grupului beneficiar.  

În ceea ce priveşte valorificarea potenţialului şi abilităţilor femeilor rome, am văzut că o sursă este 

cea a aptitudinilor artistice pe care unele din acestea le deţin. În urma iniţiativelor intervenţioniste, 

actorii publici şi economici ar putea transforma aceste abilităţi în profesii legale, sau crearea unor 

locuri de muncă specifice. 

Deşi pare că există un număr destul de însemnat a femeilor care îşi doresc un loc de muncă, în 

acelaşi timp există şi categoria celor care aleg să rămână casnice. Pentru această categorie ar putea 

fi dezvoltate anumite cursuri de instruire a abilităţilor practice şi asigurarea unei infrastructuri 

necesare, astfel încât femeile rome să poată lucra de acasă. Această categorie ar putea produce 

bunuri culturale şi/sau economice ca bijuteriile, obiecte de artizanat sau obicete cu valoare 

practică.  

Legat de valorificarea profesională a abilităţilor, un raport din 2008 privind Imbunătăţirea 

Şanselor de Angajare a Populaţiei Rome din Cehia arată că o mai bună educaţie şi instruirea 
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abilităţilor vocaţionale sunt elemente-cheie în ce priveşte poziţia şi productivitatea pe piaţa muncii 

pentru persoanele de etnie romă
6
. 

 

Sănătate 

 

Femeile rome se confruntă cu o dispoziţie destul de frecventă la boli ce ţin de situaţia lor 

familială, socială, financiară. Din declaraţiile reprezentanţilor sanitari, problema principală este că 

femeile rome merg la control/consultaţie şi investigaţii medicale în stadii avansate ale bolilor.  

Acest fapt poate veni din situaţia personală a acestora dar şi dintr-o consiliere ineficientă a 

femeilor rome de către mediatorii sanitari cu privire la riscurile neprezentării la timp, la consult 

medical. Este posibil să intervină aici, statutul neclar al responsabilităţilor şi modului de 

interacţiune a mediatorilor sanitari cu celelalte autorităţi. Raportul „Roma Health Mediators: 

Successes and Challenges” din Proiectul Roma Health Project condus de Fundaţia Soros indică 

faptul că o dată cu descentralizarea controlului asupra programelor sociale şi de sănătate 

mediatorii sanitari se confruntă cu conflicte în interacţiunea cu supervizorii. Activitatea 

mediatorilor sanitari este afectată de faptul că în multe situaţii aceştia trebuie să răspundă nu 

unuia, ci mai multor supervizori (mai multor medici de familie, asistenţilor sociali sau 

personalului de la primărie), fiecare din aceştia dându-le alt tip de sarcini, responsabilităţi. Această 

situaţie încărcată de confuzie, de organizare defectuoasă duce la o activitate ineficientă a 

mediatorilor sanitari, ceea ce face ca afectaţi să fie în final beneficiarii acestor servicii (populaţia 

romă). 

Pornind de la acest context, considerăm că programele şi campaniile sanitare adresate 

populaţiei rome să cuprindă totodată şi sesiuni dedicate mediatorilor sanitari. Scopul acestor 

sesiuni ar trebui să fie acela în care mediatorii să aibă o imagine mai clară asupra 

responsabilităilor şi să dobândească mai multă autonomie faţă de supervizori. Aşa cum indică şi 

                                                           
6
 Human Development Sector Unit Europe and Central Asia, (2008), “Czech Republic: Improving Employment 

Chances of the Roma”, p. 11 
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Raportul Fundaţiei Soros, este, în acelaşi timp, important ca ambiguităţile legate de controlul şi 

supervizarea mediatorilor să fie stopate, prin o standardizare a activităţii de supervizare
7
.   

În ceea ce priveşte campaniile şi programele sanitare adresate direct populaţiei rome, acestea ar 

trebui să se concentreze asupra unei consilieri despre beneficiile şi necesitatea vaccinării copiilor, 

aici fiind semnalată o problemă a refuzului din partea unora din femeile rome. O altă componentă 

importantă a campaniilor sanitare pentru femeile rome ar trebui să vizeze un dialog cu acestea 

asupra metodelor de contracepţie, întrucât există o nevoie şi o cerere a femeilor pentru metode 

contraceptive fără riscuri asupra sănătăţii lor, ca de exemplu, aplearea din ce în ce mai mult la 

anticoncepţionale orale în locul întreruperilor de sarcină. 

 

Locuirea 

Locuirea este un subiect mai puţin abordat din perspectiva dimensiunii transversale de gen 

în studiile privind minorităţile. Însă acesta constituie aspectul cu privire la care femeile rome 

formulează cel mai des nevoi şi nutresc aşteptări din partea instituţiilor locale sau a altor 

organizaţii abilitate să ofere suport.  

Lipsa dreptului de proprietate nu apare ca problemă menţionată explicit de femeile 

intervievate, ceea ce înseamnă că acest aspect nu constituie o nevoie percepută. Acest fapt indică 

faptul că respondentele nu au viziunea de ansamblu asupra a ceea ce implică pe termen lung 

deţinerea unei case ca proprietate personală. 

- În acest sens, principala recomandare este iniţierea unor proiecte/activităţi care să aibă ca 

scop conştientizarea femeilor rome cu privire la importanţa deţinerii dreptului de 

proprietate asupra locuinţei ocupate pe termen lung. Acest aspect trebuie înţeles ca un 

element care le-ar face mai puţin dependente de grupul domestic (de multe ori constituit 

din rudele soţului) şi constrânse de teama lipsei unui acoperiş în cazul unei separări care s-

ar impune din distincte motive.   

                                                           
7
 Fundaţia Soros(2011) „Roma Health Mediators: Successes and Challenges”, p. 52 
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- Este important ca femeile să înţeleagă că o asemenea iniţiativă (de a deveni ele însele 

proprietare legale) nu contravine încrederii sau devotamentului faţă de soţ, ci reprezintă o 

măsură prin care ele sunt împuternicite ca membre a unei comunităţi, capabile şi libere de 

a lua decizii bazându-se pe anumite drepturi de care pot să dispună. 

 

Intervenţionism: percepţii şi nevoi 

Dintre femeile incluse în eşantion, doar 18% (144 de femei) au auzit în ultimii doi ani de un 

proiect/ activitate dedicată romilor din comunitatea din care fac parte. Dintre cele care au auzit de 

aceste proiecte, o parte şi mai mică dintre ele au şi luat parte sau au beneficiat în urma implicării 

lor în acestea. Procentul celor care nu au auzit de asemenea proiecte este mai ridicat în rândul 

femeilor din mediul rural (85%), însă şi în mediul urban acest procent este destul de ridicat (70%). 

- Pentru o mai bună promovare, şi mai ales pentru a identifica persoane dispuse să participe, 

este important ca în activităţile de implementare a unor proiecte dedicate romilor să fie 

implicaţi membri ai comunităţii vizate. Pe de-o parte acest fapt poate să crească încrederea 

comunităţii în intenţiile bune ale implementatorului, dar mai ales pot contribui la 

promovarea şi diseminarea informaţiilor legate de iniţiativele/activităţile propuse. 

 

Comparând discursul femeilor rome cu cel al reprezentanţilor comunităţii locale, reiese că 

percepţiile asupra nevoilor principale ale femeilor rome sunt diferite.  

- Asta înseamnă că orice proiect iniţiat pentru comunitatea romă trebuie început cu o analiză 

a nevoilor acesteia şi a caracteristicilor sale, caracteristici ce uneori pot să genereze 

dificultăţi în desfăşurarea procesului de implementare. De asemenea, necunoaşterea 

comunităţii poate să conducă la formularea unor obiective neadecvate, şi ca atare imposibil 

de îndeplinit, rămânând nişte aspiraţii de neatins în anumite contexte specifice. 

- Din acest studiu reiese că principalele nevoi ale femeilor rome sunt legate de: educaţia 

copiilor, construirea şi renovarea caselor şi ajutoare financiare. Dacă ar dispune de o sumă 
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de bani pentru localitatea în care locuiesc aproape 52% dintre femei susţin că ar folosi-o 

pentru educaţia copiilor, şi doar 2,4% spun că ar folosi-o pentru educaţia lor. 

 

Înţelegând toate acestea în contextul social, cultural şi istoric în care ne aflăm, considerăm că de 

fapt, către ceea ce ar trebui să se tindă prin programele şi iniţiativele de intervenţie care vizează 

îmbunătăţirea situaţiei femeilor rome este prezentarea opţiunilor pe care le au precum toate 

fetele/femeile din această societate (şi facilitarea accesării acestora), şi conştientizarea lor privind 

drepturile care trebuie să le fie respectate de membrii comunităţii lor, şi de către persoanele 

nerome din toate contextele structurale sau societale în general. 
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 Descrierea bibliografiei consultate  

- cercetare multidimensională cu privire la situația femeilor din România - 

 

Această secțiune va prezenta sumar și pe categorii materialele consultate înainte de 

proiectarea cercetării, dar și pe parcursul desfășurării acesteia. În procesul de selectare și 

consultare a rapoartelor și publicațiilor s-a urmărit în principal cuprinderea acelor materiale a căror 

atenție e centrată pe una sau mai multe dintre principalele dimensiuni ale cercetării de față: muncă, 

educație, sănătate, locuire, căsătorii timpurii, violență domestică și traficul de persoane. 

De asemenea, o miză importantă în etapa de documentare a fost consultarea acelor rapoarte 

și publicații în care populația investigată este cu precădere cea de femei rome. Dintre cele 57 

rapoarte și publicații identificate, doar 12 corespund acestui criteriu, constatându-se astfel o 

insuficiență a studiilor care analizează situația femeilor rome și prin intermediul cărora vocile lor 

sunt făcute auzite.  

 

În funcție de formatul materialelor consultate, acestea au fost împărțite în două mari categorii: 

1. 41 rapoarte (vezi anexa 1) 

Această categorie include pe de-o parte studii bazate pe analize sociale (de tip barometru sau studii 

de caz) și pe de altă parte, rapoarte realizate în contexte ale programelor inițiate pentru și despre 

romi (rapoarte de evaluare, diagnoze, analize comparative).  

 

2. 16 articole/publicații (literatură de specialitate) (vezi anexa 2) 

Majoritatea textelor incluse în această categorie sunt elaborate de specialiști în domeniul științelor 

sociale (în special sociologi și antropologi), majoritatea fiind analize dezvoltate cu scop academic 

și presupunând coroborarea mai multor tipuri de date. 
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Tipuri de materiale consultate 

 

Criterii  

Principalele criterii în funcție de care va fi descrisă lista materialelor consultate sunt:  

1. țara de origine a populației de romi investigate 

2. tipuri de date utilizate 

3. perioada apariției studiilor 

4. domenii abordate 

 

1. Țara de origine a populației de romi investigate 

Din acest punct de vedere documentele consultate se împart astfel : 

- 28 de rapoarte/publicații despre romii din România; 

- 22 de rapoarte/publicații care presupun comparații la nivel european a situațiilor romilor, 

precum și articole/publicații cu caracter teoretic care fac referire la romi în general; 

- 7 studii/rapoarte/publicații care surprind situația romilor dintr-o anume țară europeană 

(Bulgaria, Cehia, Franța, Spania, Ungaria). 

 

41 
rapoarte 

16 
articole, 
publicați

i 
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Bibliografie consultată în funcție de țara de origine 

 a populației de romi analizate 

 

2. Tipuri de date utilizate 

Dintre cele 41 de rapoarte consultate: 

- 14 rapoarte conțin date cantitative 

- 18 rapoarte conțin date mixte (cantitative, calitative, analiză de documente etc.) 

- 9 rapoarte conțin date calitative 

 

Bibliografie consultată, în funcție de tipul de date folosite 

 

28 

7 

22 romii din România 

romii din alte țări 

europene (Spania, Franța, 

Bulgaria, Cehia, Ungaria) 

abordare comparativă 

Rapoarte/articole/publicații cu privire la... 

14 

9 

18 

date cantitative 

date calitative 

date mixte (cantitative, calitative, analiză de 
documente) 
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În rapoartele consultate ce conțin date cantitative cele mai utilizate metode de cercetare sunt 

anchetele sociale bazate pe chestionar. În ceea ce privește studiile calitative, datele s-au obținut de 

cele mai multe ori prin realizarea de interviuri individuale și uneori interviuri de grup și observații.  

De asemenea, coroborarea datelor (cantitative, calitative, analize de documente) este una dintre 

opțiunile metodologice făcute de realizatorii a 18 dintre rapoartele consultate. Și în cazul cercetării 

de față culegerea datelor s-a realizat prin intermediul metodei cantitative (ancheta socială bazată 

pe chestionar) precum și al metodei calitative (interviuri semistructurate). 

 

*Categoria rapoartelor bazate pe date mixte cuprinde deci o serie de studii și rapoarte în realizarea 

cărora s-au utilizat date coroborate din alte studii și cercetări, studii de caz, documente legislative, 

articole de presă etc. . O parte dintre acestea stabilesc dintru început un punct de vedere la care se 

aduc argumente cu scopul clarificării problematicii respective, contribuind astfel la teoretizarea  și 

dezvoltarea acesteia în literatura de specialitate. Un asemenea exemplu îl reprezintă raportul 

Drepturile copilului sunt negociabile? Cazul mariajelor timpurii în comunităţile de romi din 

România
8
 (2009) realizat de Romani CRISS, respectiv de către Nicoleta Biţu și Crina Morteanu, 

cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România.  

De asemenea, această categorie include analize comparative între situațiile mai multor țări 

europene cu scopul reliefării diferențelor de abordare
9
, precum și cu obiectivul generării unor 

instrumente pornind de la modelele de practică ale inițiativelor de intervenție din țările comparate.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Disponibil pe http://www.unicef.ro/&files/drepturile-copilului-nu-sunt-negociabile.pdf 

9
 Vezi Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European 

countries - finanțat de Comisia Europeană, disponibil pe 

http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_Gender_inequalities.pdf 

http://www.unicef.ro/&files/drepturile-copilului-nu-sunt-negociabile.pdf
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_Gender_inequalities.pdf
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3. Perioada apariției studiilor 

Ultimii 10 ani constituie perioada în care s-a generat cea mai mare parte a rapoartelor și 

publicațiilor consultate înaintea și pe parcursul cercetării. Așadar, au apărut astfel: 

- 2 rapoarte/publicații în intervalul ”2000 sau sub anul 2000” 

- 9 rapoarte/publicații în intervalul ” 2001-2005” 

- 39 rapoarte/publicații în intervalul ”2006-2010” 

- 7 rapoarte/publicații în 2011 

 

 

Bibliografie consultată în funcție de anul apariției/publicării 

 

4. Domenii abordate 

Conform criteriului ”domenii abordate” au fost consultate astfel: 9 materiale centrate pe 

dimensiunea ”muncă”, 5 – ”sănătate”, 3 – ”educație”, 3 – ”căsătorii timpurii”, 2 – ”violență 

domestică”, 1 – ”trafic de persoane”.  

2 9 

39 

7 

2000 și sub 2000 

anii 2001-2005 

anii 2006-2010 

anul 2011 
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Bibliografie consultată în funcție de domeniile abordate 

 

Pe lângă acestea, mare parte dintre cele 41 de rapoarte de cercetare (18 la număr) constiuie o 

categorie pe care am numit-o ”intersectorială” întrucât conține materiale care abordează 

concomitent mai multe dintre temele prezentului studiu. De asemenea, în această categorie am 

inclus și rapoartele care urmăresc aspecte transversale, ce se reflectă la nivelul fiecăruia dintre 

aceste domenii prioritare. De exemplu:  

- excluziunea versus incluziunea socială, în interiorul sau în exteriorul populației
10

; 

-  relațiile interetnice
11

; 

- discriminare multiplă și inegalitate de gen
12

. 

 

                                                           
10

 Vezi raportul Comisiei Europene realizat în 2006 Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion 

for disadvantaged groups in thirty European countries disponibil pe 

http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_Gender_inequalities.pdf 
11

 Vezi Barometrul relaţiilor interetnice (2009) realizat prin programul ”S.P.E.R. – Stop Prejudecatilor despre Etnia 

Roma”, disponibil pe http://sper.org.ro/admin/uploads/File/2_ETN_Raport_partial_Romi.pdf 
12

 Vezi Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?(2008) – realizat sub egida European 

Community Programme for Employment and Social Solidarity -  Progress (2007–13), disponibil pe 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=492&type=2&furtherPubs=no 

muncă; 9 

educație; 3 

sănătate; 5 

trafic de 

persoane; 1 

căsătorii 

timpurii; 3 

violența 

domestică; 2 

intersectorial; 18 

http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_Gender_inequalities.pdf
http://sper.org.ro/admin/uploads/File/2_ETN_Raport_partial_Romi.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=492&type=2&furtherPubs=no
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Tot în această categorie am inclus și rapoarte de analiză și evaluare realizate în urma 

implementării de programe sau de politici sociale corespunzătoare domeniilor prioritare. Un 

exemplu îl constituie recentul raport DECADEWATCH România. Evaluarea Intermediară a 

Deceniului de Incluziune a Romilor 2010 care și-a propus ca obiectiv  monitorizarea punerii în 

aplicare a Deceniului de Incluziune a romilor (evaluarea intermediară - 2005-2010)
13

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Raport disponibil pe http://www.acrr.ro/download/publicatii/DecadeWatch-2010-RO.pdf 

http://www.acrr.ro/download/publicatii/DecadeWatch-2010-RO.pdf

