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Rezumat 
Republica Moldova este o societate multietnică, interreligioasă și multiculturală, cu un 
cadru legal considerabil pentru protecția drepturilor minorităților; cu toate acestea, lip-
sa atenției instituționale și a prevederilor bugetare specifice, agravate de recenta criză 
economică, rămân obstacole majore pentru implementarea corespunzătoare a acestuia. 
Comunitățile de romi continuă să se confrunte cu marginalizarea economică, socială și 
politică înrădăcinate în societate, și adesea sunt victime ale discriminării, în special când 
vine vorba de obținerea accesului la piața forței de muncă, educație și servicii de îngrijire 
a sănătății. 
Cuvinte-cheie: minoritate, discriminare, egalitate de gen, condiții de trai, educație 
timpurie, educația adulților, sănătate, politici sociale, tradiții și obieciuri.

Summary
The Republic of Moldova is a multi-ethnic, inter-religious and multicultural society with a 
considerable legal framework for the protection of minority rights; however, the lack of in-
stitutional attention and specific budgetary provisions, aggravated by the recent economic 
crisis, remain major obstacles to its proper implementation. Roma communities continue 
to face economic, social and political marginalization, rooted in society, and are often vic-
tims of discrimination, especially when it comes to access to the labor market, education 
and health care services.
Keywords: minority, discrimination, gender equality, living conditions, early education, 
adult education, health, social policies, traditions and objections.

Lucrările dedicate istoriei romilor oferă opțiuni diferite referitoare la apariția aces-
tei populații în Europa. Opiniile în ceea ce privește baștina, limba și cultura sunt con-
tradictorii. Primele încercăti de a explica apariția romilor pe continentul european țin 
de sec.al XVIII-lea și au fost realizate de către lingviști. Ei au constatat asemănări dintre 
limba vorbită de romi și limba sanscrită. O problemă prezintă și traseul romilor din 
India spre Europa. Faptul că această migrare a avut un caracter pașnic și de proporții 
mici explică, în consecință, lipsa unor documente care să înregistreze informația preci-
să referitoare la etapa dată din istoria romilor. [1, p. 25]

1 Acest articol este elaborat în conformitate cu prevederile Planului de Acțiuni pentru anii 2017-2019 pri-
vind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului 
fi nal al Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.313 din 22.05.2017/Monitorul Ofi cial, nr.162-170/395 din 
26.05.2017 (art.3.2. Includerea în programele de activitate ale Institutului de Istorie și ale altor subdivizi-
uni ale Academiei de Științe a Moldovei a temelor de cercetare științifi că privind Holocaustul).

*

*
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Datele cu referire la holocaustul romilor însă nu au marjă de eroare, istoricii ofe-
rind cifre și detalii concrete despre tragedia minorităților rome în perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial. Ţiganii erau consideraţi duşmani ai celui de-al Treilea Reich, 
aşa că s-a purces rapid la eliminarea sistematică a acestora – întâi au fost condamnaţi 
la izolare, apoi ucişi. Aproximativ 23.000 de ţigani au fost ţinuţi prizonieri în lagărul de 
concentrare de la Auschwitz. Majoritatea au murit – fi e de foame, fi e din cauza bolilor 
sau a tratamentului brutal aplicat de gărzile naziste, iar alţii au fost victimele „soluţiei 
fi nale” din camerele de gazare.

Institutul pentru Studiul Igienei Rasiale a hotărât că trebuie instituite reguli stric-
te pentru a administra problema ţiganilor, consideraţi asociali, inferori și alienaţi din 
punct de vedere rasial. Încă din primii ani de la venirea la putere a naziștilor au fost 
impuse câteva restricţii legale faţă de comunitatea romă: înmatricularea obligatorie, 
obligaţia de a efectua teste rasiale şi apoi restricţii privind libertatea de mişcare. Într-o 
observaţie la Legile de la Nürnberg din septembrie 1935 se sublinia faptul că ţiganii erau 
alienaţi rasial la fel ca evreii, astfel că ei nu puteau benefi cia de dreptul de cetăţenie în 
cadrul Reich-ului.

La scurt timp de la izbucnirea războiului, autorităţile naziste au decis să expulzeze 
întreaga comunitate romă din Germania. Treptat, au fost strămutaţi în Guvernământul 
General, adică în Polonia afl ată sub ocupaţie, și ţinuţi în ghetouri și în lagăre destinate 
evreilor. De pildă, în noiembrie 1941, peste 5.000 de ţigani din Austria au fost mutaţi 
în ghetoul evreiesc din Łódź. În primele luni ale anului 1942, aceștia au fost deportaţi 
în lagărul de concentrare de la Kulmhof (Chełmno nad Nerem), unde au fost uciși în 
camerele de gazare.

Înainte de înfi inţarea aşa-numitelor Zigeunerfamilienlagerla Birkenau – tabere 
speciale pentru familiile de ţigani, puţini membri ai acestei comunităţi au fost prizonieri 
la Auschwitz. La Auschwitz I erau înregistraţi cu numere din seria generală, începând 
cu litera „Z”, de la Zigeuner, care era tatuat pe braţul stâng. Erau încadraţi de obicei ca 
prizonieri „asociali” (Asozialer-Aso.), purtând un ecuson negru triunghiular, dar și ca 
prizonieri politici (Politischer – Pol.), cu ecuson roșu în formă de triunghi, și ca răufăcă-
tori profesioniști (Berufsverbrecher – B.V.), cu ecuson verde. După ce erau fotografi aţi, 
erau trimiși în diverse grupe de muncă.

Pe 16 decembrie 1942, Heinrich Himmler a ordonat deportarea tuturor ţiganilor ră-
mași în Germania, Austria și în Protectoratul Boemiei și Moraviei. Pe 29 ianuarie 1943 
au fost emise noi instrucţiuni:deportaţii trebuiau trimiși la Auschwitz. Așa că în secto-
rul BIIe de la Auschwitz II-Birkenau a fost înfi inţată „tabăra pentru familii de ţigani”.

Deportarea ţiganilor la Auschwitz a început în februarie 1943 și a continuat până în 
iulie 1944. Cei arestaţi erau, în marea lor majoritate, din Germania, Austria, Boemia și 
Moravia, Polonia și, în număr mai mic, din Franţa, Olanda, Croaţia, Belgia, Uniunea 
Sovietică, Lituania și Ungaria. Registrele lagărului arată că au existat câţiva prizonieri 
din Norvegia și Spania. La sosirea în lagăr, ţiganii nu erau selecţionaţi, familiile nu 
erau despărţite și toţi membrii erau conduși în aceleași barăci. Li se permitea să poarte 
în lagăr haine civile și să își păstreze bunurile personale, după care primeau numărul 
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și erau trimiși la muncă. Se estimează că aproximativ 23.000 de ţigani – bărbaţi, femei 
și copii – au fost deportaţi la Auschwitz. Dintre aceștia, 21.000 erau înmatriculaţi (in-
clusiv copiii născuţi în lagăr). Dar au existat și cazuri în care nu au mai fost înregistraţi 
și au fost trimiși direct în camerele de gazare. Aceasta a fost și situaţia a 1.700 de ţigani 
polonezi din Białystok (vestul Poloniei), care au ajuns la Birkenau pe 23 martie 1943. 
De teamă să nu izbucnească o epidemie de tifos, întregul grup, în cadrul căruia fuseseră 
confi rmate câteva cazuri de boală, a fost trimis imediat spre exterminare. Câteva săp-
tămâni mai târziu, pe 12 mai 1943, un alt grup de ţigani din Białystok – 468 de bărbaţi 
și 503 de femei – a ajuns în lagăr. Teama de epidemie nu dispăruse, așa că autorităţile 
naziste au decis ca 1.000 din ţiganii care sosiseră, împreună cu un grup din Austria, să 
fi e trimiși în camerele de gazare imediat. [2]

Cu referire la actualitatea situației populației rome, există mai multe teorii majore 
cu privire la originea ei. Mai controversat este dezacordul asupra mărimii populației de 
romi din Moldova. Dezbaterea asupra dimensiunii populației de romi este o consecință 
directă a lipsei de claritate în ceea ce privește identitatea romilor. Începând cu a doua 
jumătate a sec.XX, numărul populației de romi din Moldova înregistrat în timpul re-
censământului a crescut constant. Recensământul populației din 2004 care a avut loc 
în Moldova a arătat că aici locuiesc 12 271 de romi, reprezentând aproximativ 0,4% din 
populație; o cotă care este semnifi cativ mai mică decât în alte țări din regiune, cum ar fi  
România, Bulgaria, Ungaria etc. Cu toate acestea, experiența regională arată că recensă-
mintele tind să subestimeze numărul real al populației rome. Stereotipurile negative pe 
care populația majoră le atribuie populației rome, discriminarea etnică pe piața muncii, 
educația, sănătatea și alte domenii sociale, precum și nedreptățile și discriminările cu 
care romii trebuiau să se confrunte în trecut sunt printre motivele principale pentru 
refuzul etniei romilor.

Prima atestare documentară care mărturisește sclavia romilor pe teritoriul României 
(în acel moment Moldova făcea parte din teritoriul României) datează din octombrie 
1385. Datorită statisticilor, în anii 1850, o treime din romii europeni locuiau în Moldo-
va și în Țara Românească, iar ponderea lor în populația din interiorul granițelor era de 
7%. La 22 decembrie 1855, Sfatul Domnesc (Divanul) din Moldova a votat proiectul de 
Lege privind abolirea sclaviei, reglementarea compensării și transformării emancipaților 
în contribuabili. Pe data de 20 februarie 1865, regele Barbu Știrbei a promulgat proiectul 
de Lege pentru emanciparea tuturor romilor din Principatele Române pe baza unui text 
scris de Petre Mavrogheni și Mihail Kogălniceanu. Această lege a eliminat sclavia pentru 
ultima categorie de romi, cea care a aparținut anumitor proprietari. [3]

Reieșind din datelor statistice din 2004, în Moldova trăiesc circa 12300 de cetățeni 
romi, ceea ce reprezintă 0,4% din totalul populației. Pe baza unor surse, populația de 
romi poate fi  mult mai numeroasă - de la 15 000 la 20 400 sau chiar 25 000 (aproximativ 
7% din totalul populației), așa cum este confi rmat de unii lideri ai comunității de romi. 
În același timp, nu există date exacte care să confi rme că numărul sau populația de romi 
este mai mare decât cel prezentat în statisticile ofi ciale [3, p.10]. 
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Conform Recensământului din 2004, datele diferă substanțial, adică numai 0,3% din 
populație a confi rmat originea sau mediul de proveniență etnică a romilor.

Tabelul 1. Structura etnică a populației în Recensămintele din 2004 și 2014

Persoane Ca % din total
Ca % din totalul 
populației care 

au declarant etnia 
2004 2014 2004 2014 2004 2014

Populația care a declarat etnia 3 369 312 2 754 719 99.6 98.2 100.0 100.0
Moldoveni 2 564 849 2 068 058 75.8 73.7 76.1 75.1
Romi 12 271 9 323 0.4 0.3 0.4 0.3

Sursa: http://www.statistica.md/public/fi les/publicatii_electronice/Recensamint/recensamint_2004_
vol.I.zip; http://www.statistica.md/public/fi les/Recensamint/Recensamint_pop_2014/Rezultate/Ta-
bele/Caracteristici_populatie_RPL_2014_rom_rus_eng.xls 

Tiganii se numesc ei înșiși romi în limba romani din Europa. [9] Limba vorbită 
de limba țiganii romi esti numită limba romă. Face parte din ramura indo-ariană care 
provine din familia limbilor indo-europene.

Tabelul 2. Structura populației în funcție de limba maternă
în Recensămintele din 2004 și 2014

2004 2014 2004 2014
Numărul total al populației 3 383 332 2 804 801 100.0% 100.0%
Populația care a declarant limba maternă 3 369 224 2 723 315 99.6 97.1
Moldoveni 2 029 847 1 544 726 60.0 55.1
Romi 7 574 0.3

Sursa: http://www.statistica.md/public/fi les/publicatii_electronice/Recensamint/recensamint_2004_
vol.I.zip;
http://www.statistica.md/public/fi les/Recensamint/Recensamint_pop_2014/Rezultate/Tabele/Car-
acteristici_populatie_RPL_2014_rom_rus_eng.xls

Tabelul 3. Structura populației în funcție de limba utilizată pentru 
comunicare și grupurile de vârstă în Recensământul din 2014

Limba de comunicare Total
Grupuri de vârstă, ani

Până la 15 ani 15-24 25-64 65+
Moldoveni 100.0 16.7 13.8 57.6 11.8
Romi 100.0 24.2 15.5 54.1 6.1

Sursa: http://www.statistica.md/public/fi les/publicatii_electronice/Recensamint/recensam-
int_2004_vol.I.zip;
http://www.statistica.md/public/fi les/Recensamint/Recensamint_pop_2014/Rezultate/Tabele/Car-
acteristici_populatie_RPL_2014_rom_rus_eng.xls

Potrivit site-ului care conține baza de date de identifi care a limbii dedicată studierii 
limbilor și diversității culturale, Republica Moldova nu are o pondere foarte mare în 
etnia romă. Aceștia îi declară romi pe cei care vorbesc limba romani, care reprezintă 
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o populație de aproximativ 12000 de persoane răspândite pe întreg teritoriul țării, în 
special în nordul țării (orașul Soroca). Cuvântul ursari se poate referi și la un dialect al 
românilor balcanici, așa cum este vorbit în România și în Moldova, deși se estimează că 
majoritatea ursari, precum boyash, vorbesc limba română ca limba maternă. Nu există 
un consens academic dacă ursarii fac parte din subgrupul Sinti al romilor sau din cea-
laltă jumătate a populației rome. Un sondaj efectuat în 2004 în rândul a 347 de romi a 
constatat că 150 se referă la „Ursari” (sau 43,2% și cel mai mare grup unic) [8].

Tabelul 4. Locații și dialecte

Denumirea 
limbii

Numărul 
populației 

Locația Denumire 
alternativă Dialecte Alte comentarii 

Romani 12.000 Pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova

Țigani
Ursári (Usari)

Non-indigeni. 
Grupuri etnice: 

ursári (Moldova)
Sursa: https://www.ethnologue.com/language/rmn [9]  

Având în vedere provocarea creată de lipsa unor date fi abile și exacte privind populația 
romă disponibilă din statisticile Moldovei existente, Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova a inițiat, în 2005, primul studiu cantitativ care a acoperit 600 de 
gospodării rome și 600 de gospodării non-rome în 81 de localități. Acest raport a fost con-
ceput pentru a furniza omologilor naționali date statistice cantitative și statistice privind 
situația romilor din Moldova în diferite domenii, cum ar fi : profi lurile sărăciei (venituri 
și cheltuieli), educația, ocuparea forței de muncă și șomajul, sănătatea, locuințele, securi-
tatea și migrația. Aceste informații ar trebui, de asemenea, să servească scopului intensi-
fi cării dialogului național privind situația romilor din Moldova și provocărilor cu care se 
confruntă romii, precum și să ofere o platformă pentru dezvoltarea de soluții, politici și 
implementarea unor programe cuprinzătoare de incluziune socială a romilor.

Condițiile sociale
Deși statisticile internaționale și europene plasează Republica Moldova aproape de 

sfârșitul clasifi cării privind indicele de dezvoltare economică sau umană, în proporții 
mari, condițiile de trai în această sferă sunt acceptabile. Majoritatea populației care 
trăiește în zonele structurate din mediul rural locuiește în case particulare, în timp ce în 
zonele urbane locuiesc în apartamente privatizate. Populația are acces la electricitate, în 
timp ce conexiunea cu rețeaua de gaze este limitată, dar este în curs de dezvoltare. Efec-
tuarea sondajelor de opinie asupra așezărilor ocupate predominant de populația de etnie 
romă a permis urmărirea unor rezultate care, în cele din urmă, au condus la evidențierea 
diferențelor dintre romi și populația non-romă. Romii sunt adesea percepuți ca nomazi 
fără o locuință permanentă și alte bunuri imobile și mobile. Contrar stereotipurilor exis-
tente în ceea ce privește stilul de viață nomad rom, conform datelor prezentate în Ta-
belul 5, numai 15% din gospodăriile rome sunt gospodării „noi” stabilite în localitățile 
respective în ultimii 15 ani. Acest raport este exact același în comparație cu non-romii. 
Cu toate acestea, unele diferențe sunt observate în ceea ce privește direcțiile de migrare. 
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În cazul romilor, nu se observă o direcție clară a migrației. În același timp, pentru non-
romi, direcția principală a migrației este rural-urbană (56% din gospodării au creat în 
ultimii 15 ani și se afl ă în mediul urban provin din mediul rural).

Tabelul 5. Modifi cări în zona de reședință pentru populația romă și non-romă
Romi Non-romi

Mediul de resedintă anterior
Urban Rural Urban Rural

Mediul de resedinta actual Urban 17% 33% 15% 56%
Rural 9% 41% 5% 24%

Gospodării care au schimbat așezarea 15 % 14%
Sursa: [4, 11, 12] 

Vorbind despre factorii care condiționează migrația, motivele familiei sunt 
menționate mai des - 60% atât pentru romi, cât și pentru non-romi. Factorii econo-
mici sunt de asemenea relevanți (24% pentru romi și 30% pentru non-romi). Pentru 
10% dintre gospodăriile rome care și-au schimbat așezările în ultimii 15 ani motivul 
îl reprezintă „faptul că au fost forțați să se mute”. Calitatea locuințelor, atât în ceea ce 
privește statutul de locuință, cât și infrastructura disponibilă, este un factor determi-
nant al vulnerabilității. Condițiile nesigure de viață reprezintă o problemă majoră pen-
tru o parte semnifi cativă a populației de etnie romă. Rezultatele sondajului descrise în
Tabelul 6 sugerează că a treia parte a gospodăriilor rome intervievate nu are o locuință 
sigură; ei trăiesc în case care se afl ă în condiții foarte proaste sau chiar în ruine (30%), 
comparativ cu doar 7% din gospodăriile non-rome.

Tabelul 6. Calitatea locuinței gospodăriilor rome și non-rome

Tipul locuinței Romi Non-Romi
Apartament 6% 18%
O casa nouă în condiții bune 16% 28%
O casă veche în condiții bune  44% 45%
O casă în ruine 30% 7%

Sursa: [4, 11, 12] 

În plus, locuințele de etnie romă sunt puțin mai mici în ceea ce privește numărul 
de camere de zi și de locuit per membru. Un membru mediu al gospodăriilor rome 
chestionate benefi ciază de o suprafață de 18 m2, comparativ cu 24 m2 pentru un non-
rom. Datele sondajului demonstrează că gospodăriile sărace, atât în cazul romilor, cât și 
al celor ne-romi, se caracterizează printr-o insecuritate mai mare a locuințelor. Astfel, 
37% dintre gospodăriile rome sărace și 15% din gospodăriile ne-rome sărace locuiesc 
într-o casă ruinată. Accesul la o infrastructură cu locuințe adecvate este unul dintre cele 
mai importante aspecte ale estimării privării de familie și un indice suplimentar util 
pentru evaluarea vulnerabilității gospodăriei. Accesul la serviciile de salubrizare este 
important nu numai pentru asigurarea condițiilor decente de viață, ci și pentru scăderea 
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radicală a mortalității cauzate de starea apei potabile. Accesul la echipamente informati-
ce și de comunicare este important pentru incluziunea socială și educație. Unele țări din 
Europa de Sud-Est au inclus accesul la infrastructura de bază în cadrul setului național 
de indicatori ai Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului [13, p.16] Cu toate acestea, 
Republica Moldova nu a inclus încă acest obiectiv.

Rezultatele sondajului demonstrează că nivelul de deprivare a locuințelor pentru gos-
podăriile rome este mult mai mare decât pentru majoritatea gospodăriilor. Potrivit datelor 
prezentate în Tabelul 7, aproximativ nouă din zece locuințe ale romilor nu dispun de WC 
și de apă potabilă în locuință. Această situație este, de asemenea, caracteristică pentru 
majoritatea populației non-rome, unde 71% nu au WC-uri și 76% trăiesc fără apă proas-
pătă. Opt din zece gospodării rome nu au băi și nici un sistem de canalizare funcțional în 
locuințele lor. Această situație este valabilă și pentru populația non-romă, unde 51% nu au 
băi, iar 60% nu au sisteme de canalizare. Cea mai semnifi cativă diferență a fost observată 
în ceea ce privește disponibilitatea bucătăriei: 42% dintre gospodăriile rome intervievate 
nu au o bucătărie, comparativ cu 17% în cazul ne-romilor. Gospodăriile care nu au acces 
la electricitate reprezintă un alt exemplu de lipsă. Aprovizionarea cu energie electrică nu 
este disponibilă pentru 10% din gospodăriile rome și doar pentru 2% dintre cei ne-romi. 
În timp ce romii folosesc în mod predominant soba pentru gătit (44%), ne-romii folosesc 
gaze, fi e cel prin conductă, fi e cu butelii (61%). Chiar dacă lemnul este sursa principală de 
încălzire pentru ambele grupuri în perioada rece a anului, populația non-romă utilizează 
mai mult cărbune (27%) și gaz (15%) decât romii.

Tabelul 7. Condiții de bază în locuințele gospodăriilor rome și non-rome

Romi Non-Romi
Energie electrică 10% 2%
Bucătărie 42% 17%
Apă menajeră 88% 76%
Canalizare 81% 60%
Baie 81% 51%
WC 89% 71%

Sursa: [4, 11, 12] 

În timp ce gospodăriile rome și non-rome inregistrează, aproximativ, aceeași ponde-
re a cheltuielilor pentru locuințe (8% în cazul romilor și 10% în cazul ne-romilor), cifrele 
sunt destul de diferite. O gospodărie romă cheltuiește, în medie, 118 MDL (0,19 EUR)
pentru locuințe pe lună, ceea ce reprezintă cu 62 MDL (3 euro) mai puțin decât pentru 
o gospodărie non-romă, refl ectând astfel mai puțin accesul la infrastructura pentru 
locuințe, consumul redus de energie electrică și posibilități limitate de a plăti facturile. 
Furnizorii de servicii comunale au înăsprit reglementarea plăților și au redus serviciile 
către gospodării în cazul neplății pentru mai mult de două luni. Potrivit datelor sonda-
jelor, 2% dintre gospodăriile rome aveau facturi de locuit neplătite pentru apă dulce și 
5% pentru energie electrică, în comparație cu 2% în cazul ne-romilor. Reconectarea la 
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servicii este costisitoare, deoarece familia trebuie să plătească datoria și costul conexiu-
nii. Ca urmare, gospodăriile trebuie fi e să reducă consumul de utilități pentru locuințe, 
fi e să-și raționalizeze cheltuielile pentru a acoperi facturile. Din perspectiva regională, 
romii din Moldova se afl ă în cele mai nefavorabile condiții, în comparație cu alte gru-
puri etnice din republica moldovenească în ceea ce privește infrastructura de locuințe. 
Majoritatea gospodăriilor rome intervievate nu au acces la utilități de baie, apă curentă 
și sisteme de siguranță în locuința lor.

Tabelul 8. Utilități de uz casnic în locuințele de etnie romă: 
Cazul Republicii Moldova din perspectiva regională

Republica 
Moldova

Bulgaria Republica
Cehă

Ungaria România Republica
Slovacă

Apă potabilă 88 45 4 34 65 32
WC în locuință 89 75 15 46 65 44
Sistem de canalizare 81 51 6 63 62 46
Baie în locuință 81 70 2 41 66 37

Sursa: [4, 11, 12] 

Disponibilitatea echipamentului casnic și accesul la tehnologiile informaționale 
reprezintă dimensiuni importante ale standardului de viață al populației. Rezultatele 
sondajului arată că gospodăriile rome sunt în mod semnifi cativ mai puțin echipate cu 
echipamente de uz casnic, cum ar fi  frigiderele (disponibile doar pentru o treime din 
gospodării) și mașinile de spălat (disponibile pentru 17% din gospodării). De asemenea, 
doar 65% din gospodăriile rome au numărul necesar de paturi pentru fi ecare membru 
al gospodăriei, comparativ cu 87% pentru populația non-romă. Accesul relativ redus 
la sursele de informare și tehnologiile informaționale este valabil pentru întreaga țară; 
totuși, este și mai evidentă în cazul gospodăriilor rome. În conformitate cu Tabelul 9, 
65% din gospodăriile rome posedă televizoare, iar 47% din gospodăriile rome posedă ra-
diouri. Cu toate acestea, situația non-romă, în acest sens, este mult mai bună. Resursele 
de informații relativ noi, cum ar fi  PC-urile, antena parabolică și Internetul, nu sunt 
răspândite în gospodăriile intervievate, atât pentru romi, cât și pentru non-romi. PC 
este disponibil în 2% din gospodăriile rome și în 7% din populația non-romă; antena 
parabolică - în 2% dintre romi și 4% din gospodăriile non-rome, în timp ce accesul la 
internet este disponibil pentru 1% dintre romi și 2% din gospodăriile non-rome. Cea 
mai mare parte a populației de etnie romă are, de asemenea, acces limitat la mijloacele 
tradiționale de informare și comunicare, cum ar fi  literatura de specialitate (91% din 
gospodăriile rome nu au nici măcar 30 de cărți, comparativ cu 49% dintre ne-romi) de 
la 71% dintre romi și 33% din gospodăriile non-rome), radio (53% și, respectiv, 31%) și 
TV (35% și 11%). O raritate pentru ambele populații este un telefon mobil disponibil în 
12% dintre romi și în 28% din gospodăriile non-rome.
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Tabelul 9. Acces la sursele de informare

Romi Non-Romi
TV 65% 89%
Radio 47% 69%
Telefon fi x 29% 67%
Telefon mobil 12% 28%
30si mai multe cărți 9% 51%
Antena parabolică 2% 4%
Calculator 2% 8%
Conexiune la internet 1% 2%

Sursa: [4, 11, 12] 

De asemenea, datele sondajului arată că sunt rarisime cazurile când romii 
achiziționează echipamente de uz casnic pe termen lung și, chiar dacă o fac, este 
într-o sumă mai mică decât în cazul ne-romilor. În ultimele 12 luni (octombrie 2004 
- octombrie 2005), 11% din gospodăriile rome (în comparație cu 19% non-romi) au 
cumpărat echipament de uz casnic pe termen lung. De asemenea, în această perioadă, o 
gospodărie romă a cheltuit în medie 1857 MDL (93 EUR) pentru aceste achiziții, în timp 
ce în cazul unei gospodării non-rome, aceste cheltuieli au fost de două ori mai mari și au 
constituit 3072 MDL (153,5 EUR). Cele mai populare bunuri pe termen lung cumpărate 
pentru ambele grupuri sunt echipamente de bucătărie, televizoare și video-playere, frigi-
dere, mobilier și (în special pentru romi) - radiouri. În contextul menționat mai sus refe-
ritor la echipamentul de uz casnic disponibil în gospodării, observăm discrepanțele dintre 
ponderea disponibilității anumitor bunuri în gospodăriile roma și non-roma reprezen-
tând o diferență de 20-40%, arătând clar că romii se afl ă într-o situație foarte difi cilă.

Sănătatea. În general, sectorul sănătății din Moldova este perceput ca având 
performanțe slabe și se situează considerabil în spatele altor țări europene și a Comunității 
Statelor Independente. [14, p.30] Performanța sectorului de sănătate din Moldova a fost 
serios deteriorată în perioada de tranziție din cauza lipsei de resurse pentru fi nanțarea 
unui sistem costisitor moștenit din perioada sovietică și a reformelor lente în acest sec-
tor. Deteriorarea serviciilor de sănătate și criza fi nanciară continuă au agravat inegalita-
tea sistemului. În cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, Moldova s-a angajat 
să îmbunătățească condițiile de sănătate ale populației. Cu toate acestea, există un acces 
inegal evident la serviciile de îngrijire a sănătății. Rămâne o problemă majoră în Moldo-
va, iar grupurile vulnerabile, cum ar fi  romii, suferă cel mai mult.

Principalii indicatori de sănătate din Moldova (speranța de viață, mortalitatea infan-
tilă, mortalitatea maternă, sănătatea copiilor), care aparțin celor mai relevanți indicatori 
ai dezvoltării umane din orice societate, au înregistrat îmbunătățiri semnifi cative din 
2005. Cu toate acestea, ptovocările sunt mult mai grave în comparație cu Uniunea Euro-
peană, Europa Centrală și de Est și statele din CSI. Deși statisticile ofi ciale nu oferă date 
dezagregate privind speranța de viață, mortalitatea infantilă și maternă pentru romi, 
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sondajul arată că în Republica Moldova (ca în alte țări din regiune) speranța de viață, 
mortalitatea infantilă, morbiditatea și alți indicatori majori de sănătate sunt substanțial 
mai precari pentru romi decât pentru majoritatea populației. Speranța de viață la naștere 
pentru romi este estimată la nivelul de 65,3 ani, care este cu aproape trei ani mai scurt 
decât pentru populație în general. Componenta speranței de viață a Indicelui Dezvoltă-
rii Umane pentru romi este mai mică decât pentru non-romi, dar nu atât de semnifi cativ 
(cu 6% mai mică). Această diferență este cea mai mică dintre componentele Indicele 
Dezvoltării Umane dacă este comparată cu componentele veniturilor și educației care 
arată diferențe mult mai semnifi cative între populația romă și populația non-romă. Deși 
populația romă înregistrează o rată mai mare a natalității, în același timp, nivelul ero-
rilor și al mortalității infantile este de aproape două ori mai mare pentru romi decât 
pentru populația non-romă. 

Rezultatele sondajului arată că cele mai frecvente boli, atât de romi, cât și de ne-
romi, în anii anteriori sondajului au fost gripa și răcelile. Romii, mai frecvent decât 
cei non-romi, suferă de boli cronice, cu boli cardiovasculare, urmate de probleme res-
piratorii și boli ale sistemului digestiv. Copiii de etnie romă sub 14 ani sunt mai puțin 
implicați în programul de vaccinare. Lipsa de cunoștințe despre program și acoperirea 
gratuită prin asigurarea medicală sunt principalele motive care explică această situație. 
Cei mai mulți romi și non-romi își cunosc medicul de familie (pacienții pot alege sau 
schimba medicul de familie și instituția de îngrijire primară unde doresc să fi e tratați. În 
cadrul procedurii, solicitanții trebuie să depună o cerere în acest sens). Deși a fost pus în 
aplicare un sistem de asigurare medicală obligatorie, doar 23% dintre romii intervievați 
sunt sub acoperirea sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală (și au polițe 
de asigurare), în timp ce acoperirea non-romilor este aproape de două ori mai mare, 
adică 59%. Două motive principale pentru această situație sunt costurile ridicate ale 
politicilor de asigurare medicală și faptul că oamenii consideră că nu au nevoie de asi-
gurare sau pur și simplu știu despre aceasta. Multe persoane în vârstă nu au polițe de 
asigurare medicală eliberate gratuit pentru ele și alte categorii de populație. Un alt fac-
tor care explică diferențele în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate între cele 
două grupuri este distanța dintre casele lor și centrele medicale, în majoritatea cazurilor 
variind de la una la trei kilometri.

Tabelul 10. Motivele neacoperite de asigurarea medicală obligatorie 
pentru romi și non-romi

Romi Non-Romi
Costuri înalte 75% 60%
Nu este necesar 12% 24%
Nu stiu că poate fi  acoperit 5% 4%
Nu stiu unde să se adreseze pentru acoperire 2% 2%
Alte motive 4% 5%
Nu au răspuns 3% 6%

Sursa: [4, 11, 12] 
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Deși statul a inițiat o serie de programe de asistență și de intervenție care au înreg-
istrat progrese importante, este evident că trebuie depuse eforturi semnifi cative pentru 
îmbunătățirea condițiilor de sănătate atât pentru romi, cât și pentru ne-romi. Planul de 
acțiune pentru susținerea romilor în Moldova 2007-2010 prevede o serie de măsuri pen-
tru îmbunătățirea accesului romilor la serviciile de sănătate și promovarea unui mediu 
de viață sănătos, profi laxia bolilor în rândul populației de etnie romă etc. Totuși, este 
demn de remarcat faptul că problemele de sănătate ale mamei și copilului reprezintă o 
preocupare serioasă și că trebuie acordată o atenție deosebită îmbunătățirii situației în 
acest domeniu.

Cultură și tradiții
Familia este pilonul societății și primul cerc al protecției sociale. Acest lucru este va-

labil pentru întreaga populație a Republicii Moldova, inclusiv pentru romi. În perioada 
de tranziție, modelul familial se caracterizează prin creșterea vârstei medii la căsătorie, 
scăderea ratei natalității și creșterea divorțurilor, ceea ce duce la o criză familială. De-a 
lungul timpului, diferite grupuri etnice au suferit schimbări în modelele familiale, iar 
populația de etnie romă este percepută ca fi ind deosebită prin abordări speciale ale fa-
miliei. Deși tendințele globale au marcat și populația romă, prin cultura și tradițiile vii, 
romii au aderat într-o măsură mai mare la modelul familial specifi c societăților prein-
dustriale caracterizate de o rată a natalității ridicată și o familie extinsă compusă din 
mai mult cupluri. Tranziția de la o familie extinsă la cea comprimată a fost în mare 
măsură determinată de mobilitatea socială și migrația sporită, dar și de crearea sisteme-
lor de protecție socială (inclusiv vârsta înaintată), educația și îngrijirea copiilor (școli, 
grădinițe). Accesul scăzut al romilor la aceste sisteme ar fi  una din cauzele încetinirii 
tranziției către familia comprimată în rândul acestei populații. Astfel, mărimea medie a 
unei gospodării rome în comunitățile de romi predominant locuite este de 4,2 persoane, 
față de 2,7 în cazul non-romilor. Și dacă populația non-romă este deja o raritate (doar 
11% din gospodăriile cu mai multe cupluri în compoziția sa) printre romi, fi ecare al 
patrulea gospodărie (24%) este lărgită. [11, p.93]

La romi mai persistă și atitudini conservatoare, cum ar fi  negarea divorțului în anu-
mite circumstanțe, menținerea femeilor în dependență economică de bărbați și chiar 
optarea de a menține virginitatea femeilor până când căsătoria rămâne persistentă în 
rândul populației. Cu toate acestea, în comparație cu restul populației, romii sunt și 
mai conservatori în tratarea familiei și a noilor tendințe în instituțiile de familie. Dintre 
acestea, există o tendință puternică de a da vina pe divorț. Trei din zece romi intervievați 
consideră că divorțul motivat de infi delitate este inacceptabil. Într-o situație similară, 
divorțul este motivat de abuzul fi zic asupra partenerului - 28% pentru respondenții 
romi, dublând valoarea acestui indicator în rândul non-romilor (14%), putem confi rma 
și o situație și mai gravă pentru femeile rome comparativ cu cele non-rome. În rândul 
romilor, într-o mai mare măsură, este învinovățită tendința spre independența economică 
a femeilor. Cota romilor care consideră că este inacceptabil ca o soție să câștige mai mult 
decât soțul ei este aproape dublă față de non-romi (26% față de 15%). Femeile rămân 
supuse unor norme sociale discriminatorii (relativ la bărbați) legate de virginitate. Două 
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treimi dintre romii intervievați (65%) și jumătate din non-romi (50%) au declarat că 
este inacceptabil ca o fată să piardă virginitatea înainte de căsătorie. Rezultatele an-
chetelor analizate arată că femeile rome au atitudini mai conservatoare decât bărbații 
romi, ceea ce nu este cazul femeilor non-rome. Astfel, se consideră inacceptabil ca o 
femeie să câștige mai mult decât soțul ei - 27% dintre femeile rome, comparativ cu 22% 
dintre bărbații romi. În sfârșit, constatăm că familia rămâne un mediu în care violența 
este acceptată de mulți, iar romii acceptă într-o mai mare măsură violența împotriva 
femeilor. Este considerat acceptabil să se recurgă la violența împotriva femeilor cu 
21% dintre cei intervievați-romi și de două ori mai mult printre  non-romi, adică 39%. 
Violența împotriva bărbaților este acceptată în proporții similare - 16% pentru romi 
și non-romi.

Căsătoriile timpurii caracteristice tradiției rome reprezintă o tendință îngrijorătoare. 
Vârsta minimă pentru căsătorii este de 15 ani atât pentru băieți, cât și pentru fete, cu un 
an mai devreme decât este permis de lege (16 ani) pentru fete și cu trei ani mai devreme 
decât legea stipulează pentru băieți (18 ani). În ciuda particularității emigrării cu întrea-
ga gospodărie, în comunitatea de romi, există o rată mai mare a căsătoriilor mixte com-
parativ cu datele naționale. În același timp, rata căsătoriilor mixte este semnifi cativ mai 
mică comparativ cu alte minorități, refl ectând o alegere inconștientă de autoidentifi care, 
precum și un nivel mai ridicat de excludere și auto-excludere a acestui grup social. O 
explicație alternativă ar fi  angajamentul mai puternic față de etnie.

Etnia romă în sistemul de educație din Republica Moldova
Acest capitol descrie statutul educației romilor, analizând mai mult analfabetis-

mul, nivelul de educație, abandonul școlar, cauzele neparticipării școlare și disponibi-
litatea instituțiilor de învățământ. În plus, capitolul contrastează statutul de educație 
a romilor cu cel al comunităților majore și subliniază principalii factori determinanți 
ai acestui statut educațional inferior. Ea descrie, de asemenea, unele măsuri întreprin-
se pentru a spori participarea școlară a copiilor romi. În general, cea mai dramatică 
manifestare a diferențelor la nivel educațional este nivelul analfabetismului dintre 
romi. Nivelul de educație și alfabetizare în rândul grupurilor vulnerabile, în speci-
al al grupului de romi, este mult sub media națională. Conform datelor prezentate 
în Tabelul 11, o cincime din populația de romi nu are abilitățile minime de citire a 
scrisului, iar pentru populația non-romă această pondere este de zece ori mai mică. 
Cu alte cuvinte, în timp ce rata de alfabetizare în rândul majorității respondenților 
non-romi se apropie de rata de alfabetizare națională pentru un adult (peste 15 ani) 
care este de 98,9%, rata de alfabetizare a respondenților romi, care reprezintă 75% , 
este mult sub nivelul național. Aceasta este chiar mult mai mică decât media națională 
raportată pentru Kenya (74%) - o țară considerată în urmă în ceea ce privește dezvol-
tarea umană. Prezența unei astfel de rate ridicate a analfabetismului (21% față de 2% 
pentru populația non-romă) în rândul populației de etnie romă exclude practic o par-
te semnificativă a populației din viața socială și economică și limitează semnificativ 
posibilitățile lor de a găsi bine plătite locuri de munca.
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Tabelul 11. Analfabetismul adulților romilor în rândurile lor

Romi Non-Romi Nu au răspuns
Alfabetism 75% 95% 4%
Analfabetism 21% 2% 3 %

Sursa: [4, 11, 12] 

Educația școlară este un aspect important indicat de respondenți în timpul studiului 
atât din perspectiva prezenței școlare, cât și a rezultatelor școlarizării, deoarece șansa 
succesului în viață în general, este mai mare, cu un nivel de învățământ superior. În 
ansamblu, așa cum se arată în Tabelul 12, romii au un nivel de educație mult mai scăzut 
decât restul populației. Pe lângă faptul că fi ecare al cincilea adult rom este needucat, 
trei din zece romi au doar învățământul primar, iar alți trei din zece au obținut doar 
o educație secundară (inclusiv învățământul incomplet sau profesional). Există foarte 
puțini romi cu studii superioare. Dimpotrivă, majoritatea adulților non-romi (45%) au 
studii secundare și profesionale, iar 38% au studii superioare. Non-romii fără educație 
constituie doar 3%, în timp ce doar 10% au parcurs doar învățământul primar.

Tabelul 12. Nivelul de educație al romilor și al non-romilor cu vârste mai mari de 18 ani

Roma Non-Roma
Fără educație 21 3
Educație primară 34 10
Educație secundară 35 45
Învășământ superior 4 38
Nu au răspuns 6 4

Sursa: [ 11,] 

Scoala primară. Analiza rezultatelor investigațiilor realizate prin programele 
fi nanțate de UNICEF și Programul de Dezvoltare a ONU Moldova arată ca în perioada 
2010-2011 - 77% dintre copiii de etnie romă în vârstă de 3-6 ani nu au participat la nici o 
instituție preșcolară care este de 4,3 ori mai mare decât ponderea copiilor non-romi din 
același grup de vârstă care trăiesc în vecinătate (18%), iar doar 19% dintre copiii romi 
au participat la o grădiniță publică sau la un curs de clasă, comparativ cu 69% pentru 
copiii non-romi.

Printre principalele motive pentru integrarea preșcolară scăzută a copiilor romi 
menționați de părinți au fost: supraaglomerarea grădinițelor și lipsa locurilor în cadrul 
acestora (37%); incapacitatea de a acoperi costul unei grădinițe (37%); lipsa instituțiilor 
din apropiere (17%); copilul este încă prea mic (4%); copilul trebuie să rămână cu fa-
milia (1%); sau cineva acasă poate avea grijă de copil (2%).

Integrarea preșcolară a copiilor romi este influențată și de atitudinea rezervată a 
părinților romi și non-romi față de relațiile dintre copii. De asemenea, personalul di-
dactic joacă un rol important în procesul de includere în echipele de copii preșcolari. 
Profesorii contribuie adesea la formarea relațiilor în cadrul grupului de copii, la dez-
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voltarea interesului pentru educație și la nivelul de instruire a elevilor romi în școală. 
Este de remarcat faptul că printer instrumentele care ar putea spori accesul și partici-
parea la educația preșcolară, sunt menționate următoarele argumente: anularea tax-
elor de școlarizare (peste 52%); oferirea de vouchere pentru masă de familie (47%); 
transport gratuit (39%).

În ceea ce privește oportunitatea angajării unui educator / mediator de etnie romă, 
opiniile romilor sunt diferite, 39% dintre aceștia consideră că acest lucru ar stimula 
frecventarea grădiniței, în timp ce 35% consideră că nu va avea nicio influență. Unii 
lideri de etnie romă consideră că implicarea romilor îi va oferi un plus de confort 
copiilor lor și va avea încredere în părinții lor. Alții consideră că, atât timp cât studiile 
nu oferă un avantaj economic esențial, iar prestigiul învățământului superior este di-
minuat semnificativ, în ultimul timp, romii nu vor fi tentați să continue studiile într-
un număr mare. [10, p. 60]

Educația calitativă implică nu numai includerea în sistemul educațional și calitatea 
acestuia, ci și participarea familiei la socializare și sprijinirea integrării timpurii a co-
piilor. Investigațiile arată că un număr mare de familii nu se angajează în nici un fel de 
acțiune educațională pentru copiii preșcolari, cum ar fi  citirea cărților, colorarea sau 
învățarea literelor sau fi gurilor. Și totuși, discrepanța dintre populația romă și cea non-
romă, care este atestată a fi  atât de ridicată încât nu poate fi  explicată doar prin diferitele 
rate de alfabetizare a adulților. Dintre respondenții romi, doar 28% dintre copiii cu vârste 
cuprinse între 3 și 6 ani au citit sau au vizionat imagini cu un adult în familie, în timp 
ce în familiile non-rome acest indicator reprezintă 69%. Doar 27% dintre copiii romi 
au colorat sau au vopsit cu adulți, în timp ce 52% au făcut în cazul ne-romilor. Doar 
25% dintre copiii romi și 55% dintre non-romi, au învățat literele sau cifrele. Există o 
mare discrepanță în disponibilitatea cărților pentru copii în gospodărie. În medie, un 
copil de romi are doar 3 cărți, în timp ce un non-roma are 10 cărți. La vârsta de 6 ani, 
copiii romi sunt extrem de prost pregătiți pentru a fi  integrați în sistemul de învățământ 
primar, ceea ce de la început, crește șansele de nereușite, de eșec școlar și de abandon. 
Astfel, doar aproximativ 26% dintre copiii romi de aceeași vârstă pot identifi ca cel puțin 
10 litere din alfabet, în timp ce pentru copiii non-romi acest indicator este de 62%. Doar 
14% dintre copiii romi pot citi cel puțin patru cuvinte simple, comparativ cu 44% dintre 
vecinii lor non-romi de aceeași vârstă. Doar 9% dintre copiii romi își pot scrie numele, 
în timp ce 36% dintre cei care nu sunt romi pot face acest lucru. În același timp, doar 
1/3 dintre aceștia cunosc simbolurile pentru numerele de la 1 la 10 și doar 66% dintre 
copiii romi înțeleg propoziții simple în limba de stat (acest fapt pune accentul pe poziția 
dezavantajată a copiilor romi de la început din activitatea lor educațională, pentru că 
vor studia în limba de stat sau în limba rusă și nu în limba maternă) [11, p.15]

Etapa gimnazială. În cursul anului 2011, 19% dintre gospodăriile rome și non-
rome au avut unele cheltuieli legate de educația copiilor (exprimate în plăți pentru 
lecții private, taxe, manuale și alte materiale didactice, îmbrăcăminte și transport și / 
sau cazare). Cheltuielile gospodăriilor rome pentru educație (2024 MDL) (101 EUR) 
au fost cu 38% mai mici decât cele ale gospodăriilor non-rome ca eșantion de studiu 
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(3266 MDL) (163 EUR). Există diferențe în cheltuielile de educație între gospodăriile 
rome și cele non-rome pe medii de reședință. În mediul urban, gospodăriile rome (1513 
MDL) au cheltuit 45% mai puțin pentru educația copiilor decât gospodăriile non-rome 
(2773 MDL) (138,5 euro). În mediul rural, această diferență a fost de 35% (2377 MDL 
față de 3632 MDL) (181,5 euro). Diferențele de cheltuieli sunt chiar mai mari în funcție 
de numărul de copii din gospodărie. Cheltuielile gospodăriilor rome cu 1-2 copii 
(1584 MDL) (79 EUR) au fost cu 35% mai mici decât cele ale gospodăriilor non-rome. 
Gospodăriile rome cu 3-4 copii (1862 MDL) (93 EUR) au avut cu aproximativ 71% mai 
mult decât gospodăriile non-rome de aceeași mărime în vecinătate. [11, p.19]

Accesibilitatea geografi că a infrastructurii de învățământ primar și secundar nu 
reprezintă o problemă pentru gospodăriile respondente rome și non-rome. Peste 90% 
din aceste gospodării (romi și non-romi) locuiesc la o distanță de până la 3 km până 
la cea mai apropiată școală primară, iar alte 86% din gospodăriile rome și 91% din cele 
ne-rome se afl ă la aceeași distanță cea mai apropiată instituție secundară. Problema 
distanțelor mari de la 5 km până la 10 km până la școala primară există doar în aproxi-
mativ 1% din gospodăriile rome. [11, 20]

Doar 73% dintre copiii romi frecventează școala zilnic sau aproximativ 23% mai 
puțin decât copiii non-romi din cartier (96%). Participarea zilnică la școală este mai 
mare printre fetele rome cu aproximativ 7% mai mare decât cea a băieților romi (69%). 
În același timp, 14% dintre copiii romi lipsesc cel puțin o zi pe săptămână de la școală, 
iar 9% absentează mai mult de 4 zile pe lună. Trebuie remarcat faptul că băieții romi sunt 
cei mai absenți de la școală, indiferent de numărul de zile care lipsesc. În ambele cazuri, 
partea lor este de aproximativ 14%. Pentru copiii non-romi, valorile acestor indicatori 
sunt mult mai mici, fi ind de aproximativ 1% pentru cei care lipsesc de la școală cel puțin 
o zi pe săptămână și cei care lipsesc de la școală mai mult de 4 zile pe lună. Principalele 
motive ale reducerii frecvenței și abandonului școlar timpuriu de către respondenții 
romi sunt: incapacitatea de a acoperi costurile educației (46%); opinia că este sufi cient 
instruit (13%); necesitatea de a lucra (8%); căsătoriile timpurii (8%); sarcina (5%); boală 
(7%); atitudini discriminatorii, hărțuire sau insecuritate în școală (3%). [11, p.21]

Colegii și universități. Romii din Moldova au un nivel foarte scăzut de alfabetizare 
comparativ cu populația non-romă din vecinătate. Astfel, rata de alfabetizare a tinerilor 
romi cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani este de 74%, comparativ cu peste 69% din 
populația adultă în vârstă de 25 de ani. Diferențele sunt mai mari pentru femei. Astfel, 
rata de alfabetizare a femeilor rome de 16-24 ani este de 72% fi ind cu 28% mai mică 
decât cea a femeilor non-rome din eșantion (100%). Numai 63% dintre femeile de etnie 
romă de 16 ani pot scrie și citi, în timp ce pentru bărbații de etnie romă în grupuri de 
vârstă indicele este de 56%. Dacă includem tinerii care sunt de vârstă școlară (în vârstă 
de 6 ani și peste), ponderea celor care nu pot scrie și citi este până la 32%. În cazul non-
romilor – doar 2% reprezintă cei care nu pot scrie și citi. Distribuția pe grupe de vârstă 
arată că printre copiii cu vârsta de până la 15 ani 38% nu știu cum să scrie și să citească 
(aceștia sunt copii care trebuie să fi e incluși în învățământul obligatoriu), printre tinerii 
cu vârste între 15-29 ani și adulții 30-49 peste ¼ sunt analfabeți și printre persoanele 
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în vârstă de peste 50 de ani - 41%. Acest lucru arată că în ultimele decenii, înainte de 
declararea independenței Republicii Moldova, s-au realizat anumite eforturi pentru al-
fabetizarea romilor. Apoi, în anii de după independență, nu sa înregistrat niciun progres 
în acest sens. Rata de alfabetizare în grupa de vârstă 15-29 de ani nu diferă substanțial 
de cea a celor 30-49 de ani. În contextul dat, experții romi intervievați au subliniat și 
necesitatea de a informa romii, implicarea lor în diverse discuții cu privire la importanța 
studiilor și rolul mediatorului social în această privință este important. În același timp, 
ei consideră că ar trebui să se identifi ce mecanismele și politicile publice ale copiilor în 
școală, cu accent nu numai pe romi, ci și pe copiii din familii vulnerabile. [11, p.25]

În rândul tinerilor romi cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani, media totală 
petrecută în școală este de 4,4 ani, în timp ce pentru tinerii non-romi este de 10,6 ani. 
Populația romă în vârstă de 25-64 ani a petrecut 4,2 ani, în timp ce adulții non-romi au 
fost 10,5 ani. În ceea ce privește cel mai înalt nivel educațional, datele sondajului arată că 
40% dintre tinerii romi cu vârsta de 16 ani și peste nu au studii. Doar 6% dintre romi au 
absolvit o școală generală sau o școală (37% din non-romi), 2% dintr-o școală profesională 
(12% din non-romi), 1% au studii superioare, fi e incomplete postuniversitare (18% din 
non-romi). Diferențele pe sexe sunt, de asemenea, observate în ceea ce privește nivelul ab-
solvit al educației romilor. Astfel, peste 45% din femeile de etnie romă în vârstă de 16 ani 
și peste sunt fără educație, proporția acestora fi ind mai mare decât cea a romilor (33%). 
Doar 2% dintre absolvenții de romi din instituțiile de învățământ profesional. Procentul 
este egal pentru femei și bărbați. În ceea ce privește învățământul superior (învățământul 
incomplet și postuniversitar), datele anchetei nu indică diferențe între femeile și bărbații 
romi, ponderea acestora fi ind în ambele cazuri de până la 1%. Aceste date au fost confi r-
mate și de liderii de romi și de experții din domeniu, care au menționat că romii nu cunosc 
în mare măsură benefi ciile viitoare ale educației, astfel că se pune accentul pe munca care 
poate aduce venituri familiei în prezent. Cu toate acestea, intervievații au menționat că, în 
ultimii ani, tendința numărului de romi cu studii superioare crește, iar interesul lor pen-
tru continuarea studiilor este în ascensiune. Fenomenul se datorează și facilităților care 
rezultă din faptul că romilor li se acordă burse. [11, p.26]

Educația adulților. În ceea ce privește capacitatea de a utiliza tehnologii moderne, 
datele studiului arată că numai 14% dintre romi pot folosi computerul pentru a scrie un 
text. Diferența dintre romi și non-romi pe grupe de vârstă este și mai mare. Astfel, doar 
13% dintre copiii romi, până la 15, 25% dintre tinerii romi cu vârste cuprinse între 15-29 
ani și doar 10% dintre cei cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani, pot folosi computerul. 
Este de remarcat faptul că acești indicatori sunt de aproximativ 3 ori mai mari pentru 
vecinii lor non-romi. [11, p.26] 

În ceea ce privește dezvoltarea abilităților de formare profesională și de integrare, 
menționăm că doar 5% dintre respondenții romi au participat vreodată la cursuri de 
educație pentru adulți sau de formare profesională, comparativ cu 31% din populația 
non-romă. În ceea ce privește menținerea în sistemul de învățământ, datele studiului 
arată că doar 14% dintre romi frecventează școala sau o instituție de formare profesională. 
În rândul tinerilor romi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, doar 8% își continuă studiile, 
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în timp ce 35% dintre aceștia nu fac acest lucru. După vârsta de 30 de ani, peste 99% 
dintre romi și non-romi nu-și continuă studiile. Aceasta dovedește lipsa unui sistem de 
educație pe tot parcursul vieții în Moldova. [11, p.26]

Politici și programe de susținere pentru educația romilor. Pentru a răspunde an-
gajamentelor internaționale legate de minoritățile naționale și în special de romi, aceas-
ta este considerată cea mai “problematică” minoritate de către autoritățile publice [10, 
p.16]; din 1991, Guvernul Republicii Moldova a întreprins o serie de măsuri pentru a 
aborda principalele domenii problematice de dezvoltare cu care s-au confruntat romii, 
inclusiv educația, protecția sănătății, promovarea culturii și tradițiilor acestora și dez-
voltarea ONG-urilor / sectorului asociativ. Cu toate acestea, evaluările externe și in-
terne, inclusiv avizul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind punerea 
în aplicare a Convenției-cadru privind protecția minorităților sociale [15], au ajuns la 
concluzia că au fost puse în aplicare măsuri insufi ciente, iar autoritățile ar trebui să își 
dubleze eforturile care vizează îmbunătățirea situației romilor și asigurarea participării 
acestora în domeniile socio-economice și educaționale, precum și procesul de luare a 
deciziilor. În perioada 2005-2006, Biroul Național pentru Relații Interetnice a elaborat 
„Planul de acțiune pentru sprijinirea romilor în Moldova pentru perioada 2007-2010”, 
aprobat la 21 decembrie 2006 prin Decretul Guvernului nr.1453 din 21 decembrie 2006 
[16]. Acest plan anticipează acțiuni tangibile pentru sprijinirea grupului de romi iden-
tifi cat în cinci domenii tematice:

■ Educație și știință (acțiuni legate de implicarea copiilor romi în învățământul 
preuniversitar (liceal și liceal), motivația părinților de a asigura participarea copiilor 
la procesul educațional, dezvoltarea cadrului legal pentru sprijinirea organizării și 
activității în școlile de duminică, introducere la cursurile de “istorie și cultură a romilor” 
în școli etc.)

■ Cultură (acțiuni legate de conservarea și dezvoltarea culturii romilor, dezvoltarea 
creației folclorice, participarea la diferite evenimente culturale, dezvoltarea Centrului 
de dezvoltare a culturii romilor din Moldova, dezvoltarea dansurilor și grupurilor muzi-
cale rome, organizarea de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Romilor de către 
Biroul Național pentru Relații Interetnice etc.)

■ Sănătate și protecție socială (acțiuni legate de îmbunătățirea accesului romilor la 
serviciile de sănătate și promovarea unui mediu de viață sănătos, prevenirea bolilor în 
rândul populației de etnie romă etc.)

■ Locuri de muncă / muncă (acțiuni legate de sprijinirea dezvoltării competențelor 
tradiționale și a meșteșugurilor prin formarea meseriei, monitorizarea angajării lor, pre-
cum și printr-o serie de măsuri de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor meșteșugărești 
tradiționale; promovarea unor politici active de piață în domeniul muncii, care includ 
informații pentru romi în ceea ce privește disponibilitatea locurilor de muncă, educația 
profesională, formarea și recalifi carea, sprijinirea activităților individuale de antre-
prenoriat al romilor).

■ Ordine publică (acțiuni legate de elaborarea și furnizarea de cursuri specializate de 
instruire pentru aplicarea legii în instituțiile publice din zonele locuite de romi compact, 
incluziunea personalului rom în structurile de drept, conștientizarea rome cu privire 
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la prevederile legale ale migrației, intrarea și ieșirea din țară), precum și măsurile
suplimentare legate de înregistrarea copiilor romi de vârstă preșcolară și școlară de către 
Ministerul Dezvoltării Informaționale.

Deși sunt acțiuni importante, acestea sunt incomplete pentru asigurarea incluziunii 
romilor și a dezvoltării umane durabile. Există probleme de îngrijorare serioasă, cum 
ar fi  lipsa accesului la materialele și resursele educaționale, inclusiv cadrele didactice 
care predau cursuri în limba romani, mortalitatea crescută la copii și lipsa accesului 
la serviciile de sănătate, lipsa accesului la mijloacele și serviciile de comunicare etc. 
De asemenea, nu este clar care sunt mijloacele financiare, nici mecanismul de imple-
mentare, monitorizare și evaluare a acestui plan. Pentru a asigura punerea în aplicare 
cu succes a planului, merită luate în considerare rezultatele acestui sondaj ca bază de 
referință și revizuirea și extinderea planului de acțiune. 
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