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1. Contextul cercetării
Volumul se bazează pe raportul extins elaborat de echipa noastră de cercetare în
limba engleză în iunie 2013 în cadrul cercetării contextuale „Fețele și cauzele marginalizării romilor în cadre locale: mijloace și metode de evaluare și colectare de date”
(Vincze et all 2013a).1 La rândul său, acel document a urmărit logica raportării pe ansamblul investigației contextuale derulate în trei țări, prezentând într-o structură tematică datele colectate la nivelul a 25 de localități, respectiv a 5 județe din România.
Mai departe, el a furnizat substanța articolului colectiv scris în toamna lui 2013 (Vincze
et all 2013b) care a fost publicat în contextul analizelor rezultate dintr-o altă cercetare despre spațializarea și rasializarea excluziunii sociale.2
1 Investigația „Faces and Causes of the Roma Marginalization in Local Settings. Contextual inquiry to the
UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011, focusing on Hungary, Romania, Serbia”, a fost derulată între decembrie 2012 – iunie 2013. A fost inițiativa comună a mai multor organizații: United Nations
Development Programme (UNDP), Open Society Foundation’s Roma Initiatives Office (RIO), programul
OSI Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion, și Central European University/Center for Policy
Studies (CEU CPS). Cercetarea contextuală a fost efectuată în Ungaria sub coordonarea Centrului de
Cercetare pentru Studii Economice și Regionale al Academiei Maghiare de Științe, în România sub coordonarea Fundației Desire din Cluj-Napoca și în Serbia de către Facultatea de Filosofie a Universității
Belgrad. Investigația, numită în acest context faza a doua a cercetării, continuă între iulie 2013 și iunie
2014 cu o a treia fază, care este un studiu calitativ derulat în câte trei localități din fiecare țară participantă cu privire la rolul relațiilor interetnice în (re)producerea marginalizării sociale. (Mai multe informații
despre acest cadru sunt accesibile la adresa http://cps.ceu.hu/research/roma-marginalization, accesat
în 21.11.2013). Pe cele trei țări, faza a doua a fost coordonată de Centrul de Cercetare pentru Studii Economice și Regionale al Academiei Maghiare de Științe din Budapesta, iar faza a treia de Fundația Desire
pentru Deschidere și Reflecție Socială din Cluj. Coordonatoarea științifică a cercetării contextuale în România a fost Enikő Vincze. Pe lângă autorii acestui volum, în România au mai participat la munca de teren aferentă fazei doi: Nicolae Arsene, Violeta Dumitru, Ramona Făcăleț, Victor Făcăleț, Marcela Șerban
și Alina Tuța. Coordonarea administrativă a proiectului fost asigurată de Fundația Desire prin Hajnalka
Harbula. Pe această cale dorim să recunoaștem contribuția valoroasă a tuturor și să le mulțumim..
2 Cercetarea „Spatialization and racialization of social exclusion. The social and cultural formation of
‘Gypsy ghettos’ in Romania in a European context” (www.sparex-ro.eu) este sprijinită printr-un grant
al Consiliului Naţional al Cercetării Știinţifice din România, CNCS – UEFISCDI, număr proiect PN-II-IDPCE-2011-3-0354, director proiect Enikő Vincze. Cadrele teoretice și metodologice ale cercetării SPAREX
sunt prezentate în Vincze și Raț 2013.
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Precum a formulat cercetătorul principal al investigației contextuale amintite, Júlia
Szalai, obiectivul major al acesteia a fost dezvăluirea și tipologizarea condițiilor și dinamicilor locale care (re)produc marginalizarea (și de multe ori excluziunea) romilor
în localitatea în care trăiesc. Acești factori împiedică încercările individuale și familiale de a evada din constrângerile structurale și datorită proceselor prin care oamenii
sunt percepuți ca membrii unor comunități stigmatizate și deprivate, cu sau fără voia
lor de a se identifica ca atare. În același timp, cercetarea și-a mai propus să exploreze eforturile, rare dar existente, de a schimba situațiile predominante ale excluziunii romilor și de a deschide căi înspre incluziune (Szalai 2013). Instrumentele acestei
investigații3 au fost elaborate în așa fel încât ele să fie capabile să surprindă aspectele colective și instituționale ale marginalizării și excluziunii, și nu s-au axat pe caracteristicile individuale și familiale privind sărăcia, deprivarea sau discriminarea, chiar
dacă cele dintâi se doresc a se interpreta în conexiunile lor cu experiențele trăite ale
acestora.
În Introducere și în capitolul de Concluzii finale, volumul de față plasează localul
atât în cadrele comparative ale setului de 25 de localități, cât și în contextul unor mecanisme translocale ce caracterizează societatea românească postsocialistă reconfigurată sub impactul neoliberalismului. Volumul fiind editat la începutul anului 2014,
Introducerea și Concluziile finale se inspiră și din varianta scurtă a analizei elaborate
în contextul finalizării raportării asupra întregii investigații pe cele trei țări în toamna
anului 2013 (Vincze 2014), iar capitolele axate pe localități sunt îmbogățite de concluziile autorilor. Chiar dacă volumul este publicat la o dată la care deja sunt accesibile mai multe statistici finale pe localități generate prin Recensământul din anul 2011,
ele nefiind furnizate în momentul în care cercetarea noastră era în faza de colectare
a datelor și de realizare a hărților, nu au mai fost incluse în această carte, cartografierea rămânând bazată în mod predominant pe datele accesibile la nivelul primăverii
anului 2013 (Vezi Mini-atlasul și Anexa 1 a volumului).

3 Ele au inclus o cartografiere a localităților prin așa-numitul tur social (discuții cu actori locali plasați
în diverse poziții și hărțile acestora despre diviziunile etno-sociale ale localităților), discuții formale și
informale cu reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local (conducerea legislativă și executivă înaltă, dar
și angajați, inclusiv, după caz, de etnie romă, de exemplu, experți romi sau mediatori sanitari), ai școlilor
și angajatorilor locali, dar și cu membri ai comunităților rome. Prin aceste discuții/interviuri (care, în caz
de accept, au fost înregistrate) am solicitat interlocutorilor o multitudine de date pe care aceștia am
presupus că le-ar putea să deţine (date statistice colectate formal de către ei sau de către alții, evaluări
cantitative privind starea materială, locativă, participarea școlară și ocupațională, dar și percepții și interpretări ale realităților trăite, inclusiv asupra formelor de participare și reprezentare a romilor la nivel
local în domeniul social, cultural, economic sau administrativ).

12

2. Eșantionarea localităților și accesibilitatea datelor

2. Eșantionarea localităților și accesibilitatea datelor
Eșantionarea
În elaborarea eșantionului pentru România am urmărit o soluție de compromis între
principiile propuse de coordonatorii cercetării și realitățile românești. Pe de o parte ne-am conformat la criteriile propuse de coordonator, și anume: localitățile să fie
selectate din eșantionul anchetei UNDP 2011, și să cuprindă un oraș mic și patru comune/sate constituind un cluster (grup de localități). Pe de altă parte, am construit un eșantion care reflectă realitățile unităților administrativ-teritoriale din România.
Județul fiind cea mai mare unitate teritorial-administrativă din România, am decis
să construim grupurile de localități în așa fel încât acestea să includă localități care
aparțin de același județ. Mai departe: regiunea nefiind unitate administrativă în România, dar funcționând ca un cadru de dezvoltare și fiind descris ca atare prin date
statistice, am ales localitățile/grupurile de localități/județele în așa fel încât ele să
aparțină unor regiuni de dezvoltare diferite. Pe baza acestor considerente am derulat
cercetarea pe eșantionul de mai jos4.
În ceea ce privește fenomenul de îmbătrânire demografică a populației, în
localitățile selectate se poate observa în Harta (b) din Anexa 1 a volumului că majoritatea localităților din grupul nostru prezintă un nivel de îmbătrânire inferior mediei
naționale. Din acest punct de vedere, am luat în considerare persoanele tinere sub 20
de ani și cele care au trecut de vârsta de 65 de ani, plasând indicatorul de vârstă la pragul de 0.8, pragul de 1.2 semnalând forme foarte avansate de îmbătrânire. Astfel: localitatea cu „populația cea mai îmbătrânită” dintre cele 25 de localități din eșantionul
nostru este comuna Hopârta din județul Alba (cu un indicator de îmbătrânire de 1.4).
Ea este urmată de comunele din județul Dolj (Cetate, cu 1.06, și Negoi, cu 0.8). Comunele din județul Călărași au o populație chiar tânără, cele cu o populație mai bătrână
plasându-se la pragul de 0.75 – Frumușani și Curcani. Comunele Lungani și Mironeasa sunt cu populația cea mai tânără dintre comunele din toate grupurile de localități
din eșantion (sub 0.35), în timp ce orașul Târgu Frumos din același județ, Iași, este
cea mai tânără localitate dintre cele studiate de noi, situându-se la pragul de 0.13.
4 Alte date relevante pentru acest eșantion, unele raportate la întreaga țară, sunt reflectate prin tabelele,
hărțile și graficele din Anexa 1 a volumului, precum și prin hărțile elaborate pe parcursul cercetării noastre privind distribuția spațială a populației de etnie romă în cele 5 județe și în cele 25 de localități, așa
cum sunt ele reflectate în Recensământul din 2011 (prezentate în Mini-atlasul cercetării, vezi Capitolul I al
prezentului volum).
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Târgu Frumos
Mironeasa
Lungani
Stolniceni-Prăjescu
Ciohorăni
Curtici
Covăsânț
Șiria
Pilu
Macea
Calafat
Bârca
Cetate
Negoi
Sadova
Aiud
Lunca Mureșului
Unirea
Hopârta
Sâncel
Oltenița
Frumușani
Spanțov
Chirnogi
Curcani

Localitate
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
No

Eșantion
UNDP 2011

Distanța până la
Procentul
orașul din grup populației de etnie
(km)
romă (2011)
9.59%
76
8.24%
15
33.85%
32
7.21%
50
24.54%
11.81%
52
25.33%
45
12.15%
48
12.78%
6
8.81%
4.62%
62
24.44%
29
19.55%
42
43.32%
100
23.02%
6.45%
25
11.91%
16
17.93%
15
17.86%
42
9.39%
8.79%
40
22.02%
17
32.75%
7
21.40%
15
36.23%

Sursă: Institutul Național de Statistică, UNDP/WB/EC Regional Roma Survey 2011, și cercetarea de teren din localități

Călărași (al doilea județ
cu cea mai mare pondere
a populației de romi din
România, 8.1%)

5

Dolj

3

Alba

Arad

2

Județ

4

Iași

1

Grup

41%
(Sud)

28%
(Centru, al doilea
cel mai mic grad din
România)

42%
(Sud-Vest)

32%
(Vest)

50%
(Nord-Est, cel mai
mare grad din
România)

Riscul de sărăcie în
regiunea de care
aparține (2011)
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Datele statistice agregate aferente acestei caracteristici la nivel de județ pentru județele
de care aparțin grupurile de localități din eșantionul nostru sunt prezentate în Anexa 1
a volumului (Harta b).
În grupul de localități care aparțin de județul Iași echipa noastră a identificat mai
multe comunități de romi în zone marginale, separate de populația neromă. Unele dintre aceste comunități se află în cartiere ce poartă nume particulare cum sunt:
Nucărie și Pieptănari (Tg. Frumos), Brustureț și Frunziș (Mironeasa), sau Pe Muchie
(Ciohorăni). În alte cazuri nu există nume separate pentru zonele locuite de romi,
cum sunt cele din satele Crucea și Zmeu (care aparțin de comuna Lungani), sau satul Cozmești din comuna Stolniceni-Prăjescu. Faptul că aceste comunități sunt cele
mai sărace, infrastructura din vecinătatea lor este de cea mai proastă calitate (cu
excepția școlilor), iar romii sunt slab reprezentați și au o participare redusă la nivelul administrației locale, ne permite să afirmăm că „eșantionul” din județul Iași a fost
semnificativ pentru analiza marginalizării romilor, subiectul cercetării. Mai mult, trebuie notat faptul că acest grup de localități aparține județului cu cel mai ridicat risc
de sărăcie din România.
Comunele Pilu și Covăsînț, din grupul de localități din județul Arad, sunt mici
localități rurale cu particularitățile care derivă din această condiție: oamenii se cunosc
între ei și există rețele informale care funcționează ca forme de sprijin pe de o parte
și de control pe de altă parte. Comunele Macea și Șiria au populație mai numeroasă.
Totuși, în ciuda diferențelor legate de modul în care s-au format, toate comunitățile
rurale (incluzând romii și neromii) sunt similare în privința unor caracteristici ca de
exemplu: nivelul de educație, ocupare și reprezentare. Acest grup de localități din
Regiunea de Dezvoltare Vest aparține grupului de patru regiuni din România cu risc
de sărăcie mai scăzut (adică grupului de regiuni care include București-Ilfov, Centru,
Vest, Nord-Vest, riscul de sărăcie aici fiind sub, sau în jur de 30%) în comparație cu celelalte patru regiuni în care riscul de sărăcie este mai ridicat depășind nivelul de 40%
(Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Nord-Est).
Din grupul de localități din județul Dolj, orașul Calafat este mai bine situat din
punct de vedere economic decât așezările rurale. Orașul însă și-a pierdut potențialul,
și din 1990 nu mai reprezintă un punct de atracție pentru forța de muncă. Asemănările dintre comunele Cetate, Negoi, Bârca și Sadova sunt bazate pe funcția economică a localităților. Economia fiecăreia dintre ele se axează pe agricultură (cultivarea cerealelor). Localitățile au fost afectate negativ de transformările de după 1990,
care au însemnat și disoluția formelor de proprietate publică: lipsa capacităților tehnice pentru a cultiva pământul, lipsa investițiilor în această zonă, emigrarea masivă
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în străinătate, îmbătrânirea și sărăcirea populației și dependența de ajutorul social.
Prezența comunităților de romi din aceste localități este importantă atât numeric cât
și din punct de vedere etnografic. Comportamentul demografic, social și economic
al acestor comunități este corelat cu caracteristicile generale ale localităților din care
fac parte. Acest grup aparține de județul cu al treilea cel mai ridicat indicator de risc
de sărăcie din România.
Localitățile selectate din județul Alba au caracteristici similare – din perspectiva
administrației locale, a plasării geografice a comunităților de romi și a problemelor
cu care se confruntă la nivel local. Ele sunt semnificative pentru tema cercetării noastre (marginalizarea romilor) pentru că în fiecare dintre ele am identificat cel puțin o
comunitate compactă de romi segregată spațial/rezidențial. Cazul este interesant și
pentru că grupul de localități aparține de județul în care riscul de sărăcie este printre
cele mai reduse în România.
Localitățile selectate din județul Călărași sunt de asemenea relevante pentru
obiectivul investigației. Cercetătorii au identificat asemănări și diferențe în fiecare
localitate. Cele două perechi de localități, Frumușani și Chirnogi, respectiv Spanțov
și Curcani prezintă multe similarități. Așezarea urbană Oltenița are caracteristicile
obișnuite ale unui oraș mic din România, iar comuna Frumușani este diferită de celelalte localități din grup pentru că se află în aria de atracție a capitalei. Populația fiecărei localități are a pondere semnificativă de romi, comunitățile având reprezentanți la
primărie. În ansamblu, județul Călărași se plasează pe locul doi printre județele țării
din perspectiva numărului de locuitori de etnie romă.

Accesul la informații 5
Echipa de cercetare a întâmpinat cele mai mari greutăți în încercarea ei de a stabili
legături cu instituțiile județene și reprezentanții lor. S-a dovedit a fi dificil să convenim întâlniri față în față pentru interviuri. Am întâmpinat greutăți și în accesarea
datelor statistice oficiale. Pe lângă contactarea acestor instituții pe parcursul muncii de teren în municipiile reședință de județ în județele în care am avut grupurile de
localități din eșantion, și pe lângă întâlnirile față în față cu reprezentanții unităților
5 Datele au fost colectate de cercetătorii care au desfășurat munca de teren și au fost transmise coordonatorului echipei sub forma interviurilor înregistrate, a hărților sociale și a fișelor informative, jurnalelor
de teren și rapoartelor lunare (după cum arată și Tabelul (b) Documentele cercetării din Anexa 1 a volumului).
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administrației publice locale la nivelul celor 25 de localități unde am desfășurat munca de teren, am abordat în mod oficial și instituțiile naționale (cum ar fi Institutul Național de Statistică sau Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
sau Agenția Națională pentru Romi), unitățile la nivel județean cum sunt Agențiile
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Camerele de Comerț și Industrie la
nivel județean și toate primăriile din eșantionul nostru. Doar în cazul județelor Dolj
și Iași am primit răspuns la solicitările noastre formale despre bugetul județului,
despre măsura în care localitățile studiate beneficiază de redistribuirea bugetului
de stat la nivel județean, sau despre programele de dezvoltare socială sau de infrastructură implementate în localitățile în cauză. Reprezentantul Biroului Central
Regional al Agenției Naționale pentru Romi a răspuns pozitiv la solicitarea noastră
privind informațiile despre comunitățile de romi. Din păcate, la momentul redactării prezentului raport, încă nu erau făcute publice rezultatele Recensământului din
România din 2011. Așadar, nu am avut acces la singura sursă de date statistice dezagregate în funcție de etnie. Totuși, am reușit să obținem procentul populației de etnie romă în cele 25 de localități studiate (datele sunt prezentate în hărțile din Miniatlasul cercetării prezentat în Capitolul I al volumului).
Am adunat date statistice oficiale din vechile și noile baze de date ale Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății, Institutului Național de Statistică, și ale
Comisiei pentru Combaterea Sărăciei și Promovarea Incluziunii. Acestea sunt datele
pe care se bazează hărțile, tabelele și graficele prezentate în Mini-Atlasul cercetării
precum și în Anexa 1 a volumului. Specialiștii care lucrează la Direcția națională pentru minorități din Ministerul Educației Naționale și se ocupă de domeniul educației
școlare a romilor ne-au mediat accesul la datele despre numărul elevilor înscriși în
unitățile școlare și preșcolare în anul școlar 2010/2011. Însă datele sunt agregate la nivelul județelor în care se află grupurile noastre de localități (vezi Tabelul (c) din Anexa 1
a volumului) și nu la nivelul localităților.
Colectarea datelor a decurs mai facil în micile orașe și în comune. Problemele cele
mai mari în aceste localități au apărut în relația noastră cu angajatorii vizați. Mulți angajatori aflați în bazele de date oficiale din 2010 sau 2011, baze de date pe care le-am
consultat înainte de demararea muncii de teren (căutând angajatori cu mai mult de
cinci angajați) au dispărut până în momentul în care am vizitat localitățile respective.
În general, localitățile vizate se confruntau cu mari lipsuri economice, inclusiv lipsa angajatorilor/firmelor. Astfel, dat fiind acest context general, ne-a fost câteodată greu să
găsim o firmă cu capital străin care să angajeze romi după care să fi acceptat și să stea
de vorbă cu noi. Pe de altă parte, utilizând cartografierea socială, cercetătorii noștri au
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aflat denumirile informale ale unor mici întreprinderi care cu greu au fost identificate
conform denumirii lor formale. Stabilirea unor întâlniri cu administratorii și directorii
firmelor a consumat mult timp. Mai mult, a fost dificil și anevoios, chiar imposibil în
anumite cazuri să-i convingem să vorbească despre etnia și statutul socio-economic
al angajaților. În anumite cazuri, reprezentanții școlilor au fost reticenți față de noi, cu
greu au deschis porțile în fața cercetătorilor care se ocupă de marginalizarea romilor.
Începând din 2011, după adoptarea unui decret al Ministerului Educației cu privire la
eliminarea violenței din școli, unitățile de învățământ au introdus anumite mecanisme generale pentru protejarea instituției de potențialii „invadatori”. Mai mult, școlile
care s-au confruntat cu stigmatul școlii segregate nu au dorit să devină subiectul unor
noi cercetări care le-ar putea periclita prestigiul. La modul general, putem confirma
observația că instituțiile au fost foarte preocupate de riscul periclitării imaginii lor publice. După cum demonstrează și descrierile detaliate de mai jos, problemele cele mai
mari în colectarea datelor de la autoritățile locale au apărut în privința datelor despre
buget, programe de dezvoltare și date dezagregate în funcție de etnie.

3. Diversitatea datelor și munca în echipă
Diversitatea datelor
Datele solicitate în mai multe forme (date și estimări statistice, opinii) au fost adesea
contradictorii. În localitățile din clusterul Iași, autoritățile au exprimat un anumit set
de opinii și perspective, în timp ce membrii comunităților rome din localitate au interpretat diferit problemele și relația lor cu autoritățile. Dincolo de dificultățile inerente colectării și gestionării unui set de date atât de diverse, diversitatea datelor
s-a dovedit a fi cheia pentru creionarea unei imagini globale și complexe a realității
investigate. Eterogenitatea și contradicțiile datelor reprezintă realitățile care sunt la
rândul lor complexe și exprimate contradictoriu în viața cotidiană în toate domeniile societății.
În ciuda faptului că autoritățile locale sunt primele care iau contactul cu comu
nitățile locale în beneficiul cărora ar trebui să-și desfășoare activitatea și este de
așteptat să le cunoască nevoile, când vine vorba de elaborarea programelor și politicilor de dezvoltare în localitățile din județul Arad, lucrurile funcționează într-o logică
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răsturnată – de la nivelul național/județean la nivelul local. Datele despre numărul
copiilor înscriși în instituțiile de învățământ de la nivelul local și chiar mai mult despre destinele copiilor care absolvesc clasele I-IV sau V-VIII sunt sporadice, aproape inexistente. Mai mult, profesorii par să nu fie prea interesați de aceste probleme.
Observăm un soi de derogare de responsabilitate și delegare a responsabilității către alții (societate, familie etc.). Deși oficial nu există date dezagregate în raport cu
apartenența etnică, în contextul în care „toată lumea cunoaște pe toată lumea” în
așezările rurale, profesorii au identificat copiii romi în funcție de nume, adresă și familie. Situația este diferită în orașul Curtici, unde aproape toți copiii (99 de procente)
din Școala nr. 2 sunt de etnie romă. În mod surprinzător și interesant, o persoană de
la Departamentul pentru evidența populației din primărie a trecut în revistă împreună cu noi numărul locuitorilor din anumite zone ale orașului, după care i-a identificat ca romi sau neromi. Chiar mai interesant este faptul că în cazurile în care statisticile oficiale raportează un număr relativ mare de romi autodeclarați, în statisticile
școlare elevii romi sunt de negăsit, inexistenți (vezi, de exemplu, cazul școlii din satul
Sânmartin din comuna Macea). Angajații instituțiilor publice au refuzat să estimeze
numeric anumite realități, de exemplu gradul de ocupare, șomaj, participare școlară,
migrație etc spunând că, neavând date, nu doresc să greșească.
În localitățile din clusterul Dolj, autoritățile locale adună date despre romi atât
prin căi oficiale cât și prin proceduri informale. Datele oficiale sunt furnizate de buletinele statistice ale Biroului Statistic Județean. Statisticile informale despre numărul romilor sunt actualizate anual, însă ele nu sunt dezagregate în funcție de variabilele sex și vârstă. Există date despre persoanele eligibile pentru ajutor social sau
venit minim garantat, adică despre persoane sărace. În privința structurii etnice a
populației putem spune că, cunoașterea ei este una dintre obligațiile experților romi
care lucrează pentru administrația publică și sunt implicați în distribuirea ajutorului
social pentru romi. Colectarea datelor despre romi în funcție de grupa de vârstă a
fost dificilă, iar autoritățile nu au dorit să ne împărtășească estimările lor. Confruntate cu informațiile primite în comunitățile locale, datele furnizate de autorități și
reprezentanții romilor s-au dovedit a fi similare. Totuși, au existat interpretări diferite în privința relațiilor cu romii și a comportamentului autorităților față de romii
marginalizați.
Colectarea datelor dezagregate în funcție de etnie în clusterul Alba a fost posibilă
mai ales în așezările unde primăriile aveau reprezentant al romilor. Cu toate acestea,
după cum au afirmat, nu au putut furniza decât estimări pentru că nu există date oficiale. Există date dezagregate în funcție de etnie numai pentru persoanele cu drept
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de vot. Primăriile nu au avut cunoștință de rezultatele ultimului recensământ. Școlile
ne-au oferit datele pe care ar fi trebuit să le predea la Inspectoratul Școlar Județean,
dar au ținut să precizeze că pentru a evita discriminarea etnică nu este permisă realizarea unei baze de date pe criterii etnice. La modul general, au existat a serie de
discrepanțe între datele furnizate de școli și cele de părinți, ambele referitoare la
abandonul școlar. Personalul primăriilor și membrii comunităților de romi ne-au oferit date și opinii diferite despre munca informală prestată de romii aflați în șomaj (în
unele comune autoritățile au ignorat acest lucru, de altfel extrem de vizibil, afirmând
că „romii nu muncesc”). Am sesizat diferențe și în modul în care diferite persoane din
aceeași localitate au prezentat situația locuințelor, a străzilor și racordarea la utilitățile
publice. Observațiile noastre au confirmat în general percepția persoanelor din segmentele de populație săracă.
Problema majoră în toate localitățile din clusterul Călărași a fost lipsa datelor statistice. În Curcani, de exemplu, asistentul social a fost abordat pentru prima dată cu
solicitarea de a oferi date dezagregate în funcție de gen. Statistica a fost încropită
pe loc pe parcursul derulării interviului. La primărie programele de dezvoltare sunt
aproape inexistente. Implementarea proiectelor de infrastructură (pavarea drumurilor, extinderea rețelei de apă, canalizare etc.) a avut loc în localitățile unde primarul
a avut mai mult de trei, patru mandate (Frumușani, Oltenița și Chirnogi). Pe parcursul
muncii de teren, datele despre etnicitate au fost colectate mai ales pe bază de estimări. În fiecare caz a existat o similaritate între estimările făcute de autoritățile locale pe de o parte, și respondenții romi (reprezentanți, lideri, etc.) pe de altă parte. În
mod oficial, primăria nu adună date referitoare la apartenenţa etnică. În mod neoficial, datele privitoare la etnie sunt colectate în perioada premergătoare campaniilor
electorale pentru a identifica numărul potențialilor votanți romi. În cazul școlilor putem spune că ele dispun de date precise despre elevi și autoidentificare etnică. Am
identificat programe educaționale în Spanțov și Curcani. Aceste programe au fost
finanțate de Fondul Social European și derulate de ONG-uri rome. Deși datele despre numărul beneficiarilor de ajutor social furnizate de asistenții sociali (Frumușani,
Chirnogi, Curcani) au fost valide, datele despre beneficiarii romi sunt eronate. De
exemplu, în Frumușani asistentul social a afirmat că 90% dintre romi (1.900 de persoane) beneficiază de ajutor social. Cercetătorul a observat că informația dată de
asistentul social nu corespunde realității când l-a întrebat despre numărul cererilor
înregistrate (190 de dosare).
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Munca în echipă6
Conform înțelegerii cu coordonatorii proiectului în cele trei țări, și în România am
format echipe de cercetare compuse din specialiști care să corespundă mai multor
cerințe: experiența în cercetarea de teren, acces la informațiile locale, cunoașterea
comunităților de romi și angajamentul față de înțelegerea critică a marginalizării romilor. Fiecare dintre echipele noastre a inclus un membru care și-a asumat identitatea romă. Astfel am asigurat caracterul multietnic al grupurilor și varietatea perspectivelor ce derivă din această structură. Totodată am dorit să oferim posibilitatea să
participe în proiectul nostru de cercetare și persoanelor care nu au acces la poziții
academice sau programe de cercetare. În plus, din cauza naturii administrației publice din România (și datorită faptului că din punct de vedere administrativ viața
localităților din eșantionul nostru este conectată în multe privințe de instituțiile și
organizațiile județene) am decis să includem un membru în fiecare echipă care să
colecteze datele de la nivelul județean timp de o lună de zile. Reflecțiile de mai jos
prezintă experiența particulară a echipei noastre cu privire la această dimensiune a
cercetării.
Echipa desemnată pentru grupul localităților din județul Iași a decis să conducă
majoritatea observațiilor și interviurilor împreună, ceea ce până la urmă ne-a ajutat
să înțelegem și să interpretăm cele văzute și înregistrate într-un mod mult mai profund. Prezența ambilor membri ai echipei a animat situațiile de interviu și le-a conferit un grad de interactivitate mai pronunțat. Presupunem că i-a motivat mai mult
și pe intervievații noștri. Experiența de teren a membrului de etnie romă a fost de
asemenea importantă pentru facilitarea intrării echipei în comunități și câștigarea
încrederii.
Munca în echipă a fost un element central al cercetării desfășurate în clusterul
Arad, în măsura în care ne-a permis să utilizăm mai eficient timpul relativ scurt alocat
unei investigații de complexitatea cercetării noastre. În orașul Curtici am lucrat împreună tot timpul, iar munca în echipă ne-a ajutat printre altele să trecem de situațiile
în care oamenii din jurul nostru se întrebau mirați „de ce sunteți interesați în această
temă, sunteți romi?” sau „trebuie să fiți părtinitori pentru că sunteți romi”. Munca de
teren realizată în echipă ne-a ajutat și în prima lună, când ne-am cunoscut mai bine
6 Din echipa de cercetare, alături de colegii care au realizat muncă de teren în cele 25 de localități selectate și pe baza acesteia au scris capitolele volumului, au mai făcut parte: Nicolae Arsene (Călărași), Violeta
Dumitru (Iași), Victor Făcăleț (Arad), Marcela Șerban (Alba) și Alina Tuța (Dolj). Ei au colectat date la nivel
de județ prin metode similare cu cele aplicate în localități (prezentate pe scurt în Nota de subsol 3).
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și ne-am familiarizat reciproc cu practicile și metodele celuilalt. Ne-a ajutat și să ne
adaptăm la diferențele existente, și să găsim cele mai bune forme de interacțiune în
diverse situații și relații. Aspectul problematic al cooperării noastre a constat în faptul
că cercetătorii au venit din diferite localități și de aceea a fost mai greu să convenim
asupra unui program comun, fapt care ne-a determinat să efectuăm cercetarea în comune separat și distribuind munca în acord cu această decizie.
Munca de echipă desfășurată în localitățile din clusterul Dolj s-a derulat după
un plan dinainte stabilit și conform unei diviziuni clare a muncii. În general, cei doi
membri ai echipei au petrecut după-masa împreună în comunitate, iar înainte de
masă s-au împărțit între autorități pe de o parte, și școală și angajatori pe de altă
parte. Eterogenitatea etnică a echipei a avut avantajul major de a genera și facilita
dezbateri fructuoase legate de situațiile particulare întâlnite. Părerile celor doi membri ai echipei uneori au fost diferite în interpretarea diferențelor de opinie legate de
relația dintre comunitățile de romi și autorități. Am putut observa perspectivele diferite asupra semnificației anumitor situații particulare împărtășite de comunitățile
de romi pe de o parte, și autorități, pe de altă parte. Cei dintâi au interpretat diferite
situații ca discriminare sistematică, în timp ce cei din urmă au perceput situația ca un
caz particular și personal al unei familii sau al alteia. Situațiile controversate de acest
gen au escaladat în cazul bărbaților romi din comuna Cetate. Conform unei decizii
judecătorești le-a fost luat pământul și retrocedat proprietarului inițial. O altă situația
conflictuală se conturează în jurul modului în care locuitorii orașului Calafat sunt
afectați de amenzi și cazuri penale legate de furtul de lemne, interpretat ca manifestare a tratamentului discriminator al autorităților și poliției față de romi, iar pe partea
autorităților ca practici ilegale.
În privința modalității de lucru, am convenit să lucrăm împreună în orașul selectat
din județul Alba, dar să lucrăm separat în comune. A fost important să fim împreună
pe teren în prima lună a cercetării, în măsura în care munca în comun a reprezentat
o oportunitate pentru a ne familiariza cu instrumentele cercetării și a discuta despre
aspectele dificile ale muncii de teren. Munca în echipă a avut multe avantaje, mai ales
când am obținut informații contradictorii despre același subiect și când am avut ocazia să ne consultăm pentru procesarea datelor adunate pe teren. Totodată a constituit un element de suport și feedback important mai ales în situații încărcate emoțional.
Datorită diferențelor de proveniență și experiență, inclusiv etnicitatea asumată, am
avut ocazia să ne oferim reciproc șansa de a înțelege mai profund realitățile din teren.
În final, am observat că prezența noastră ca echipă mixtă a fost percepută pozitiv mai
ales de persoanele de etnie romă cu care ne-am întâlnit.
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În localitățile din clusterul Călărași, datorită modului în care a fost concepută cercetarea în această fază, la nivelul comunităților de romi am intervievat doar
2-3 persoane, ceea ce nu este suficient pentru creionarea unei viziuni de ansamblu
asupra percepțiilor și dinamicii relației dintre populația majoritară și romi, sau despre relațiile intra-comunitare. Totuși, am putut observa, de exemplu, multitudinea
percepțiilor membrilor comunităților de romi cu privire la activitatea primarului, ba
chiar și divergențele dintre ele. Prezența unei cercetătoare de etnie romă în echipă
a sprijinit mult procesul de colectare a datelor. Romii au fost mai deschiși față de întrebările puse de ea. Cercetarea a fost de așa natură încât au contat și observațiile
și percepțiile cercetătorilor, ceea ce a consolidat validitatea datelor calitative. Ambii cercetători au decis să meargă împreună în fiecare localitate și și-au distribuit în
mod egal munca care viza instituțiile, comunitățile de romi, reprezentanții romilor
și angajatori.

4. Factori, domenii și intersecționalitate
în producerea marginalizării sociale
Etapa a doua a cercetării contextuale privind „Fețele și cauzele marginalizării romilor
în cadre locale: mijloace și metode de evaluare și colectare de date” a identificat o serie de factori interconectați operând în localitățile supuse analizei în România. Acești
factori reproduc segregarea sau separarea etno-spațială a romilor, intersectate sau
nu cu deprivarea economică sau sărăcia extremă. Analizând datele adunate din cele
25 de localități grupate în cinci clustere, din cinci regiuni de dezvoltare dintr-un total
de opt, scopul nostru a fost să oferim o imagine despre modul în care marginalitatea
avansată creează comunitățile de romi deprivate economic și excluse.7
Deși ne-am concentrat asupra localităților, trebuie să notăm că aceste constelații
de zone fac parte dintr-un peisaj mai amplu și larg al economiei politice din România
de după 1990. Fenomenul marginalizării romilor este parte a proceselor complexe
7 Abordarea pornește de la definiția lui Wacquant (2008), conform căreia marginalitatea avansată este
noua formă a excluziunii sociale în regimurile neoliberale. Marginalitatea avansată este caracterizată de
acumularea penuriei economice, deprivării sociale, diviziunii etno-rasiale și a violenței publice în aceeași
zonă urbană suferindă. Acest tip de expulzare nu își are originea în crize economice sau subdezvoltare. Este mai degrabă rezultatul restructurării economice și efectelor economice inegale suportate de
facțiunea muncitorilor aflați la baza societății și de categoriile etnice subordonate.
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de transformare care au început cu colapsul industriei și agriculturii socialiste, au
trecut prin crearea economiei de piață postsocialiste și au ajuns la tendințele actuale de neoliberalizare. Acestea din urmă restructurează din temelii statul și societatea
(și nu este de mirare că ele produc injustiție structurală influențând munca, locuirea,
educația și reprezentarea romilor). Neoliberalismul produce aceste situații prin extinderea principiului „pieței libere” la nivelul tuturor sferelor societății (la rândul lui fiind
sprijinit și susținut de legislația în favoarea marilor antreprenori, majoritatea lor actori multinaționali, reducând efectiv accesul cetățenilor la drepturile sociale și economice și diminuând puterea statului bunăstării, ba chiar încercând din plin să de-legitimeze „statul social”). În lipsa realizării promisiunilor legate de democratizarea României și de creșterea competitivității sale economice, schimbarea de regim a ratat
elaborarea unui nou contract social adecvat, bazat pe solidaritate și justiție. Astfel, în
locul îmbunătățirii standardului de viață pentru toți, din moștenirile economiei socialiste de penurie și ordinii politice autoritare, sub imboldul economiei globale actuale, această schimbare a creat un sistem care produce cazuri de excluziune socială
severă suprapuse deseori cu ghetoizarea etno-teritorială, cum se întâmplă și în cazul
romilor marginalizați.
După cum am observat în cercetarea contextuală, sub impactul marginalității
avansate formele condiției umane se întind pe un continuum de la marginalitatea
caracterizată prin deprivare economică (care este posibil să fie integrată în mediul
său mai larg, dar printr-o formă de integrare adversă) la marginalii excluși (care
nu sunt doar săraci, ci nici nu contează în calitatea lor de cetățeni sau ființe umane atunci când se planifică și implementează investițiile destinate dezvoltării). Mai
mult, pe durata cercetării noastre de teren am întâlnit și comunități de romi mai bogate, separate teritorial de restul societății locale ca rezultat al evoluției lor istorice
și alegerea voluntară a condiției lor prezente. Mai departe, am întâlnit și persoane
de etnie romă care trăiau și munceau în spații urbane sau rurale integrate, spațial
vorbind neaparținând unor grupuri compacte de romi. Ele nu făceau deci parte din
comunități marcate spațial în zone separate. Totuși, în unele cazuri și-au asumat
apartenența la o comunitate imaginată romă sau cel puțin s-au autoidentificat ca
romi. Cele două cazuri din urmă, deși au evitat sărăcirea produsă de marginalitate,
au fost cazuri importante de luat în considerare pentru analiza proceselor de marginalizare a romilor. Pe de o parte pentru că unii dintre acești actori, în mod conștient
sau involuntar, au jucat un rol în excluziunea romilor săraci. Pe de altă parte pentru
că ei au fost de asemenea supuși rasializării de către societatea majoritară împreună
cu etnicii romi excluși și din punct de vedere social.
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Procesul marginalizării romilor se desfășoară la intersecția condițiilor structurale caracteristice regiunilor, județelor, localităților și vecinătăților, respectiv a relațiilor
de putere instituționalizate și a mentalităților despre (non)apartenență existente
la nivel local și translocal. Analiza calitativă întreprinsă de noi nu se referă la un
„eșantion reprezentativ” la nivelul României, dar cu siguranță descrie în detaliu și în
termeni contextuali modul în care este constituită marginalitatea și cauzele ei. Totodată, atrage atenția celor responsabili de luarea deciziilor privind politicile publice
asupra faptului că formarea acestor spații marginale este deja un fenomen de masă
în România. Cert este că – în încercarea lor de a găsi instrumente de evaluare și adunare de date despre excluziunea romilor, sau de a implementa politici publice destinate incluziunii lor –, ei ar trebui în mod imperativ să se concentreze asupra acestor
cazuri de marginalitate avansată. Cele din urmă nu pot fi eliminate/eradicate/combătute prin tradiționalele metode axate pe perspectiva grupului-țintă sau grupului
vulnerabil utilizat în proiectele sectoriale de dezvoltare românești cu finanțare europeană.
Printre condițiile structurale care produc marginalitatea, în cercetarea noastră
contextuală ne-am concentrat asupra subdezvoltării economice a zonelor înconjurătoare, atât la scara proximității imediate, cât și la o scară mai mare. Printre altele,
am notat lipsa acută a oportunităților de muncă datorată restructurării economiei,
condițiile de locuit precare în zonele izolate teritorial, unde accesul la serviciile și bunurile publice de calitate este extrem de redus. Și nu în ultimul rând, am observat
lipsa voinței politice și/ori a competențelor tehnice necesare pentru implementarea
politicilor de dezvoltare bazate pe date empirice, politici care ar trebui să fie inclusive și să promoveze coeziunea societății locale. În ceea ce privește relațiile de putere
și mentalitățile am reușit să evidențiem relațiile interpersonale și relațiile între grupuri – între persoane identificate pe baza statutului lor social și al apartenenței etnice
– ancorate în istoria locală și susținute în diferitele domenii ale vieții sociale (școală,
muncă, administrație etc.). Am observat totodată concepții culturale – transmise de
la o generație la alta – despre coabitarea diferențelor care contează la anumite nivele
(în special statutul social și etnicitatea).
Marginalizarea romilor se produce la intersecția dintre clasa socială și identificarea etnică, fiind o formă de marginalizare intersecțională. În cele mai severe cazuri,
marginalizarea este atât spațializată cât și rasializată, sau cu alte cuvinte, obiectivată
în zone segregate social și spațial, și marcată prin accepțiunea negativă a termenului de „țigan/țigănie”. Expuse pe un continuum, chiar dacă doar sugestiv, conexiunile
existente în acest proces și posibilele rezultate produse ar putea fi ilustrate printr-o
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matrice de forma celei de mai jos, numită de noi matricea marginalizării socio-teritoriale construită pe două axe (axa verticală fiind cea a separării/segregării etnospațiale și axa orizontală cea a deprivării economice):8

Când vorbim despre comunitățile de romi marginalizate în contexte locale, ne referim la grupuri de persoane sau familii (extinse) care locuiesc într-un loc demarcat
de restul așezării prin semne și practici semnificative pe plan local. Comunitățile se
caracterizează prin diferite forme de deprivare și oportunități reduse pentru un trai
decent, în timp ce în localitate există un consens asupra denumirii zonei drept „cartierul romilor” sau „cartier țigănesc” (tradus de noi ca „segmente rome”). În cele 25
de localități studiate am văzut comunități sărace de romi care sunt acceptate în mediul lor mai larg la rândul său caracterizat printr-o severă deprivare economică, astfel încât marginalizarea lor socială nu a fost neapărat legată de segregarea etnospațială. Am întâlnit apoi comunități de romi înconjurate de medii mai înstărite, conectate la viața socială a localității în chestiuni precise (educația de exemplu), dar
deconectată sub alte aspecte (de exemplu, munca și locuirea). În acest din urmă caz,

8 În Concluzii finale revenim la prezentarea acestei matrici a marginalizării prin exemplele extrase din
cercetarea noastră.
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4. Factori, domenii și intersecționalitate în producerea marginalizării sociale
marginalizarea socială și segregarea etno-spațială se suprapun parțial. Mai departe,
am întâlnit și comunități sărace excluse la modul absolut în periferii segregate. Membrii acestora nici nu intră în jocul negocierilor locale despre cine merită să aibă parte de justă redistribuire sau recunoaștere reciprocă, ei sunt reduși la non-existență,
ținuți sub tăcere, ascunși de ochii opiniei publice.9
Diagrama de mai jos poate ilustra amplificarea excluziunii ca rezultat al juxtapunerii mai multor domenii în care indivizii se confruntă cu marginalizarea și/sau segregarea din cauza suprapunerii statutului lor social precar cu apartenența etnică stigmatizată (o altă dimensiune a intersecționalității):

Mărimea cercurilor diagramei nu reflectă ierarhia importanței factorilor repre
zentați de ele. De fapt, acești factori nu acționează ierarhic, ci intersecțional, unul
prin celălalt, reproducându-se reciproc în timp ce interacțiunea lor generează și
menține, chiar cronicizează marginalitatea avansată. Așezarea cercurilor respective în
diagramă sugerează că aceste procese afectează toate sferele și instituțiile prin care
indivizii și grupurile marginalizate își trăiesc viața și prin care se creează ca subiect
9 Diferențiind între marginali și excluși, urmăm abordarea propusă de Nancy Fraser, conform căreia persoanele marginalizate sau subordonate pot totuși participa în interacțiuni sociale, deși nu în calitate de
egali. Cei excluși, dimpotrivă, nici măcar nu fac parte din joc (Fraser, 2007).
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(internalizând caracteristicile negative impuse din afară prin excluziune locativă, segregare școlară, munci precare și participare politică deficitară): de la casa și mediul
în care locuiesc împreună cu cei mai apropiați, prin școlile și locurile de muncă care le
sunt accesibile, până la formele deficitare de participare la deciziile politice, și înapoi.
Alături de factorii structurali deja menționați, locul ocupat de comunitățile (de romi)
deprivate din punct de vedere economic pe harta socio-geografică a localității este în
mare măsură determinat de nișele prin care membrii comunității participă la viața economică formală sau informală a localității și sunt considerați ca atare; dar și de mecanismele formale și informale și forme de participare și reprezentare a romilor în spațiul
public local. Mai departe, poziția lor este modelată și de stratificarea internă a societății
locale rome: ierarhizate de ele însele, diferitele grupuri cu statut social și condiție materială diferite se identifică reciproc în termeni etnici distingând între neamuri de romi cu
diferite ocupații, tradiții și legături cu mediul mai larg. Aceste linii interne de demarcație
sunt frecvent greșit înțelese și abuzate ca atare de societatea majoritară pentru a justifica tratamentul diferențiat al așa-numiților „romi care merită” și al celor care „nu merită”
să fie acceptați de majoritari. Astfel, aceste diferențieri ierarhizante/inegalități interne
devin și ele factori ai (re)producerii categoriei romilor supuși excluziunii severe, care nu
beneficiază de investițiile programelor de dezvoltare și nici de considerații umane din
partea societății sau din partea co-etnicilor care o duc ceva mai bine.

5. Structura volumului
Adresat publicului românesc cu scopul de a contextualiza în cadre locale aspecte ce
țin de administrația publică, dezvoltarea economică, educația școlară, ocuparea și
munca, reprezentarea și participarea romilor, precum și formarea și situația actuală a „segmentelor rome”10 din localități, volumul de față structurează informația pe
localități. Sperăm că în acest format informația va fi mai utilă și mai ușor de urmărit
10 Este foarte important de menționat aici faptul că în identificarea așa-ziselor „segmente rome” (traducerea din englezul „Roma segments”) am urmărit să surprindem semnificația locală a acestor identificări,
așa cum se negociază ea de către actorii locali multipli poziționați inegal în ierarhiile locale de putere
(materială, politică și simbolică). Dintre aceștia unii definesc cu ușurință drept „țigănii” zone ale sărăciei
unde conviețuiesc mai multe etnii; alții evită să asume identificarea etnică a teritoriului dezavantajat
datorită caracterului său stigmatizator; iar alții, o internalizează cu stigmele aferente cu tot, de multe
ori întâmplându-se ca astfel de zone să fie ținute în invizibilitate sau sub tăcere, de parcă nu ar aparține
de localitate, sau nici nu ar exista.
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de către factorii decizionali locali care doresc să-și cunoască realitățile și să elaboreze programe de dezvoltare (și) din perspectiva marginalizării romilor. Capitolele II-VI
dezvoltă analiza factorilor și proceselor de marginalizare socială a romilor pe zonele
investigate din județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași.
În cadrul fiecărui capitol, pe lângă câteva idei introductive și concluzii concrete
relevante la nivel local, subcapitolul doi surprinde contextul local prin caracterizarea administrației publice locale, a programelor de dezvoltare și a bugetului local, și
ale altor tipuri de instituții (cele de natură socială și culturală), și acordă spațiu considerabil descrierii bogate, deseori prin citate din interviuri, a zonelor locuite preponderent de romi. Urmărind prezentarea altor factori instituționali ai excluziunii sau
ai incluziunii, fiecare capitol de localitate analizează și starea de fapt în domeniul
educației școlare, ocupării și reprezentării romilor. Cantitatea informațiilor prezentate în diferitele sub-capitole dedicate fiecărei localități în parte diferă de la un caz
la altul, aceasta și datorită accesibilității datelor, dar și modului în care membrii celor cinci echipe de cercetare și-au structurat ideile. În pofida acestor iregularități de
compoziție, în ansamblul ei analiza reflectă diversitatea internă a situațiilor în care
se află comunitățile locale de romi, și vorbește despre acele tensiuni și contradicții
care funcționează în contextul instituțional al acestora, conducând la o mixtură de
tendințe incluzioniste și excluzioniste în cadrul fiecărei localități.
Diferențele între stilurile conceperii concluziilor de capitole, precum și între felul
în care autorii lor au prioritizat unele probleme locale față de altele sunt o altă sursă
a bogăției volumului nostru. În pofida faptului că cercetarea a fost structurată de o
metodologie strictă ce trebuia aplicată în toate localitățile, abordarea fundamentală
ce recunoaște importanța factorului uman și a relațiilor interumane într-o astfel de
cercetare efectuată de un grup divers și-a făcut simțit efectul și în scriitură: evitând
transformarea bogăției detaliilor locale într-o singură voce autorială care redă autoritar „realitatea”, volumul devine un spațiu al vocilor multiple care se completează unele pe altele sau care dialoghează între ele – poate chiar în contradictoriu – în fața cititorului. Acesta este invitat să compună la rândul său interpretarea proprie despre factorii structurali și experiențele locale variate ale fenomenului marginalizării sociale nu
doar prin datele prezentate, ci și din larga paletă a opțiunilor interpretative ale membrilor echipei de cercetare exprimate în concluziile lor: accentuarea aspectelor ce țin
de relaționarea pe teren cu autoritățile sau cu diversele comunități locale cu un statut
social diferit și personalizarea mizelor cercetării (Arad); aducerea în prim-plan a efectelor dramatice ale segregării locative și ipocriziei administrației publice în fața acestei probleme (Alba); meditația asupra dificultăților ce stau în calea participării școlare

29

Introducere
și a dilemelor trăite de copiii romi aparținând unor comunități tradiționale (Dolj); circumscrierea condițiilor locale care facilitează, datorită proximității fizice sau rețelelor
emigraționiste, deplasarea către localități din țară și din străinătate unde piața forței
de muncă oferă resurse pentru depășirea penuriei economice locale (Călărași); efortul de a interpreta efectul schimbării pieței forței de muncă de-a lungul socialismului și după asupra romilor cu meserii tradiționale, și de a găsi soluții pentru ieșirea
din impasul structural al ocupării (Iași); intenția de a tipologiza cazurile individuale
și intersecționalitatea factorilor care produc marginalizarea socială, dar și de a lista
factorii și procesele ce trebuie cunoscute atât în vederea elaborării politicilor publice
care să o contrabalanseze cât și pentru o monitorizare adecvată a celor din urmă –
toate acestea în ideea de a sugera impactul forțelor translocale, în particular al regimului neoliberal postsocialist și rasismului justificator asupra localului, și de a folosi
această cercetare contextuală localizată ca un posibil model aplicabil și în alte cazuri
(Concluziile finale).
Prin structura agreată a volumului, urmărim deci în mod explicit și un alt obiectiv al investigației contextuale, la fel de important ca și dimensiunea analitică. Discutând pe rând despre factorii structurali care generează excluziunea, identificăm și
un set de date calitative și cantitative în domeniul educației, muncii și ocupării, locuirii, dezvoltării și participării romilor la nivel local, prin care autoritățile pot identifica
probleme de rezolvat și apoi, în urma programelor ce răspund la aceste probleme,
pot evalua și monitoriza rezultatele intervențiilor lor. Mesajul acestui demers fundamentat pe aspectele privind metodele de cercetare are o importanță care transcede
relevanța metodologică a acestei provocări. El conștientizează dimensiunea politică a
ei în sensul larg al cuvântului: nevoia ca membrii comunităților marginalizate de romi
să fie capacitați (empowered) în vederea participării lor la identificarea problemelor și
a priorităților locale de dezvoltare. Experiențele lor numai astfel își vor putea găsi căi
de afirmare în peisajul decizional local (dincoace sau dincolo de formele oficiale ale
reprezentării romilor care trebuie și ele îmbunătățite și în sensul asigurării participării
publice a celor mai dezavantajați).
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CAPITOLUL I
MINI-ATLASUL CERCETĂRII
Daniel Tudora

Mini-atlasul cercetării cartografiază județele în care sunt plasate cele 25 de localități
investigate (vezi hărțile: pp. 57-58, Alba; pp. 59-60, Arad; pp. 61-62, Călărași; pp. 63-64,
Dolj; pp. 65-66, Iași). Trebuie să menționăm de la bun început, că inițiativa construirii
acestor hărți aparține echipei de cercetare din România. Astfel de hărți nu au fost create în celelalte două țări (Ungaria și Serbia) implicate în investigație.1 În România am
resimțit nevoia lor înainte de toate pentru că, fiind o țară mult mai mare, ea cunoaște
diversitate și discrepanțe teritoriale mai mari, conștientizarea cărora este benefică în
demersul identificării și descrierii factorilor locali de marginalizare socială (a romilor).
Pe de altă parte, am considerat că înțelegerea unui fenomen atât de complex prin
datele, estimările și aprecierile actorilor locali (care, obiectivându-se printre altele în
decizii privind dezvoltarea, devin parte din realitățile locale), va fi mai cuprinzătoare
dacă se va proiecta pe hărțile care vizualizează aceste realități socio-economice prin
datele statistice construite de instituții abilitate.
Hărțile expuse în acest capitol al volumului (vezi secțiunea 8, pp. 57-66) au rezultat din cartografierea mai multor caracteristici ale vieții sociale și economice din cele
5 județe, și anume: compoziția etnică a populației, procentul locuințelor racordate la
rețeaua de apă curentă, valoarea cifrei de afaceri la nivel comunitar și accesibilitatea la
unitățile de învățământ de nivel gimnazial. Rata șomajului din localitățile studiate am
redat-o prin casetele boxplot, iar paleta sectoarelor ocupaționale printr-o diagramă triunghiulară.
Cititorul este invitat să interpreteze aceste hărți și diagrame individuale (care facilitează comparația dintre localități în interiorul județelor din care fac parte) având în
1 În schimb, conform metodologiei comune, în toate localitățile tuturor țărilor implicate am realizat așanumitele hărți sociale. În cazul nostru acestea, prezentate în Anexa 2 a volumului, completează cartografierea indicatorilor statistici accesibili la nivelul instituțiilor abilitate (discutate în acest capitol) cu
cartografierea percepțiilor despre plasarea zonelor locuite preponderent de romi și a zonelor locuite
preponderent de săraci pe harta localităților.
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vedere și reprezentarea cartografică a indicatorului sintetic numit „dezvoltare socială și comunitară” (IDSL) prezentată în Harta (c) și Harta (d) din Anexa 1 a volumului.2
Cele din urmă, plasând localitățile eșantionului nostru pe harta României facilitează
surprinderea gradului în care acestea sunt supuse mai multor factori de periferizare
(naționali, regionali și județeni).

1. Repartiția teritorială a localităților
în funcție de indicele dezvoltării sociale și comunitare
Repartiția teritorială a localităților care au un IDSL sub valoarea 30, identifică principalele zone care se confruntă cu probleme majore de izolare, suportând concomitent mai multe forme de periferizare (național, regional și județean), cele mai frecvente fiind cele care sunt amplasate pe interfața judeteană din cadrul unor județe izolate
la scară națională: Dolj/Mehedinți, Iași/Botoșani, Iași/Vaslui, Constanța/Tulcea. Dintre
localitățile din eșantionul cercetării noastre de această categorie aparțin satele elementare din cadrul unor comune izolate la nivel județean, care nu beneficiază de un drenaj rutier corespunzător: Ursița în comuna Mironeasa și Pitigaia în comuna Frumușani.
Decila 30-40 este specifică localităților sărace din județele cu dezvoltare comunitară medie: acestea sunt satele izolate din județul Alba (Turdaș, Silivaș, Ciugudu, Măhăceni) și din Călărași (Schitu Hadâmbului, Goești, Zmeu).
Cu valori între 40 și 60 se înscriu localitățile care au un profil al dezvoltării comunitare mediu la nivel național. Acesta este cazul cel mai frecvent și în cazul localităților
vizate de cercetarea noastră: Negoi și Sadova din Dolj, Mironeasa și Ciohorăni din
Iași, și Hopârta (Alba). Alături de aceste cazuri se remarcă o serie de sate elementare care sunt de dimensiuni medii și mari sau care beneficiază de poziționarea în
spații intermediare fiind uneori mai accesibile serviciilor de tip urban decât propriul
2 Indicatorul numit dezvoltare socială și comunitară, elaborat de echipa sociologului Dumitru Sandu,
este compus din 26 de subindicatori care surprind fațete foarte diverse ale stării sociale a populației:
capitalul uman, capitalul material și capitalul vital. Valorile IDSL din România variază între valoarea 11
pentru câteva sate din Delta Dunării, cel mai sărac areal al României și 112 pentru localitatea Ghimbav
din județul Brașov. Deoarece valorile finale ale indicatorului sunt scoruri factoriale, ele nu pot fi
transformate în medii județene pentru a compara dezvoltarea comunitară la acest nivel. Reprezentarea
cartografică poate deveni un instrument foarte util pentru reliefarea principalelor concluzii în ceea ce
privește distribuția spațială a sărăciei/bunăstării în localitățile din România (vezi în Dumitru Sandu, Vergil
Voineagu, Filofteia Panduru: Dezvoltarea capitalului comunitar în România. Iulie, 2009).
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centru de comună (satul Postăvari în comuna Frumușani, deși mai îndepărtat de
orașul Oltenița comparativ cu centrul de comună este cea mai apropiată localitate
din județul Călărași față de capitala țării).
În prima decilă a ierarhiei, cu ISDL peste valoarea 60 se regăsesc cele mai dinamice dintre centrele de comună analizate de noi, fiind localități aparținătoare unor
agregate teritoriale antrenate în relații de dependență sau intermediu urban: Macea
(Arad), Lunca Mureșului și Sâncel din Alba, Chirnogi (Călărași) etc.

Dincolo de indicatorul global de dezvoltare comunitară a localităților din România
(surprins prin harta de mai sus), propunem cititorului să arunce o privire și asupra a
cinci factori care ne duc mai aproape de explicarea diverselor forme de pauperizare
a comunităților studiate. Aceștia sunt: stocul educațional al comunității (stoced: apreciat prin date despre nivelul de instruire al populației adulte), gradul de accesibilitate
al localităților față de serviciile de interes general (hizolat); aspectele demografice ale
comunității (hdempot: gradul de îmbătrânire); gradul de dezvoltare tehnico-edilitară
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a locuințelor (hqubild); alte informații suplimentare privind capitalul uman (hdevsat).
Pe baza lor s-a construit Harta (d) din Anexa 1 a volumului, redată însă și aici pentru
a facilita comparațiile sugerate.

Pe baza celor cinci indicatori definiți mai sus, localitățile pot fi clasificate în cinci
tipuri de dezvoltare socială și comunitară (DSC). În cele ce urmează le vom descrie pe
scurt și le vom exemplifica prin cazuri ale localităților din eșantionul cercetării „Fețele
și cauzele marginalizăriii romilor în cadre locale”.
Tipul 1 de DSC este caracterizat de un indice de dezvoltare socială și comunitară
foarte scăzut cu deficiențe la toate categoriile de indici introduși în analiză. Dispunerea în teritoriu a localităților care aparțin de acest tip de DSC evidențiază deprivări
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multiple în ceea ce privește acesibilitatea la serviciile de tip urban, fiind agregate teritoriale polarizate de orașe de talie mică. Frecvența cea mai mare a acestui tip de
DSC este întâlnită în Moldova. Dintre localitățile din cele cinci clustere vizate de cercetarea noastră contextuală 13 se încadrează în acest profil, ele fiind mai ales cazuri
de sate izolate la nivelul propriei comune, fără drum modernizat de acces către centrul de comună, de exemplu: Silivaș (comuna Hopârta, județul Alba), Pitigaia (comuna
Frumușani, județul Călărași), Urșița (comuna Mironeasa, județul Iași), Zmeu (comuna Lungani, județul Iasi), Moreni (comuna Cetate, județul Dolj). O singură localitate
centru de comună se încadrează în această clasă, deși cu indicatori superiori satelor
amintite anterior – Ciohorăni, județul Iași.
Tipul 2 de DSC cu un indice de dezvoltare comunitară ridicat, dar cu potențial demografic mediu. Cazurile care se pot clasifica în acest tip de obicei sunt localități situate periferic în interiorul zonelor de influență ale orașelor mari. Dar nu sunt excluse
nici anumite centre de competență locală care polarizează hinterlanduri predominant
rurale sau localități rurale amplasate în proximitatea unor orașe de mărime medie și
mică. Repartiția lor în teritoriu nu creează structuri teritoriale compacte, prezența lor
fiind gestionată de distribuția așezărilor urbane și a rețelei de căi de transport care
facilitează legăturile dintre acestea. Dintre localitățile din cluster 12 se încadrează în
această categorie, cele mai multe fiind în județul Arad. În județele Iași, Călărași și Dolj
profilul respectiv este întâlnit doar în centrele de comună Lungani, Spanțov și Cetate,
în timp ce în județele din Transilvania acest tip de DSC se regăsește și la nivelul satelor elementare: Vărșand în comuna Pilu, sau Panade în comuna Sâncel.
Tipul 3 de DSC, având un indice de dezvoltare comunitară scăzut dar cu stoc edu
cațional mediu, este tipul cel mai raspândit în mediul rural românesc, caracterizând
mai mult de o treime din satele României, ceea ce identifică un proces de polarizare
teritorială a dezvoltării comunitare între mediul urban și cel rural. Satele din această
categorie dispun de un fond locativ apropiat de media națională, însă izolarea în cadrul structurilor teritoriale locale le deprivează în ceea ce privește accesibilitatea față
de serviciile de tip urban, înzestrarea în funcții economice și sociale locale fiind în general modestă. Particularitatea cea mai evidentă a localităților cuprinse de acest nivel al clasificării este semnalată de stocul educațional, care înregistrează valori foarte
apropiate de media națională. În profil teritorial acest tip de DSC este tipul majoritar
în Oltenia și vestul Moldovei, dar și în vestul țării unde este specific arealelor mai sărace din cadrul unor județe cu nivel ridicat de dezvoltare comunitară: vestul județelor
Arad și Timiș, nordul județului Brașov sau nord-vestul județului Hunedoara. Dintre
localitățile din clusterele cercetării noastre, 11 sate sunt incluse în această categorie,
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fiind prezente în 4 dintre cele cinci județe investigate (deci toate, cu excepția Aradului), printre ele: Mironeasa în judetul Iași; Negoi și Sadova în județul Dolj; satele
Bratești și Cozmești în comuna Stolniceni-Prăjescu (Iași); satele Postăvari și Orăști în
comuna Frumușani (Călărași); Iclod în comuna Sâncel (Alba).
Tipul 4 de DSC este caracterizat printr-un indice de dezvoltare comunitară foarte
ridicat comparativ cu media națională, specific arealelor urbane si periurbane. Dispunerea localităților care aparțin de această categorie în sistemul teritorial românesc reclamă o oarecare preferință pentru structurile periurbane generate de orașele de dimensiuni mari din cadrul rețelei de asezări urbane. Atunci când nu fac parte din astfel
de areale, ele semnalează o dezvoltare comunitară specifică centrelor de competență
locală, fiind în general localități care dispun de funcții de polarizare teritorială asemănătoare cu cele întâlnite în orașele mici, fiind dispuse pentru devenirea urbană.
În cadrul județelor vizate de cercetarea noastră contextuală, incidența unui astfel de
profil este dependentă de nivelul de dezvoltare comunitară a înregului județ. Astfel
de localități apar compact în vestul județului Arad și sunt absente în județele Dolj și
Iași, iar în cazul clusterelor noastre doar 5 dintre localitățile rurale ale acestora pot fi
incluse în acest tip de DSC, și anume: Macea și Covăsînț din Arad, Lunca Mureșului și
Sâncel din Alba și Chirnogi (Călărași).
Tipul 5 de DSC, cu un indice de dezvoltare comunitară ridicat dar cu deficiențe ale
stocului educațional include localități bine integrate în structurile județene sau regionale, fiind în cea mai mare parte centre de comună, avantajate de diversificarea
socio-profesională a structurilor demografice și de un nivel mediu de acumulare a
inovației tehnico-ediliatre. Dintre localitățile din clusterele spațiale doar 6 sate sunt
incluse la acest tip de DSC, ele fiind în general centre de comună: Stolniceni-Prăjescu (Iași), Curcani și Frumușani din județul Călărași, Șiria (Arad) și Bârca (Dolj). Excepția
o constituie satul Sânmartin din comuna Macea, care deși sat elementar, fără funcții
administrative, beneficiază de avantajele unui spațiu reticular foarte nodal și bine conectat la spațiul funcțional gestionat de resedința de județ.
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2. Evoluția fondului locativ
Cartografierea factorilor de marginalizare socială, dispusă până acum în Mini-atlasul
nostru, poate fi completată prin indicele privind evoluția fondului locativ în perioada
2002- 2011. Cu mențiunea că acest fond locativ aparține aproape în totalitate domeniului privat, iar indicele respectiv nu reflectă nici gradul de îndatorare a populației
rezultat din costurile dobândirii sau susținerii acestor locuințe, sau calitatea locuirii,
sau numărul celor care nu au acces la locuințe adecvate, se poate observa că la nivelul celor 5 județe implicate în cercetarea noastră contextuală indicatorul cunoaște
doar valori pozitive, care se corelează cu media națională pentru perioada analizată.
Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în județul Iași (creștere de 7%), evoluția putând fi explicată de deficitul demografic mai scăzut, precum și de prezența unui proces de periurbanizare mai activ în zona de influență a Municipiului Iași comparativ cu
celelalte județe. Pe ultima poziție se situează din acest punct de vedere județul Dolj.
Celelalte județe respectă mediile naționale și pe cele regionale, o abatere sensibil pozitivă fiind înregistrată în cazul județului Arad.

Dacă însă privim indicele de fond locativ la nivelul localităților, putem observa
valori extrem de negative. Involuția fondului locativ se asociază cu accentuarea procesului de migrație selectivă a populației, îmbătrânirea demografică și erodarea stocului locativ (comuna Hopârta în județul Alba, comunele Bârca și Sadova în județul
Dolj), sau, precum în cazul orașului Curtici (Arad) se poate datora reorganizării administrative din 2002 în urma căreia acesta a pierdut sate anterior aparținând de el.
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3. Accesul la rețeaua de apă curentă
Mergând mai departe cu caracterizarea calității locuirii, Mini-atlasul discută în cazul
fiecăreia dintre cele 25 de localități investigate un aspect foarte important și pentru că acesta reflectă accesul la unul dintre drepturile elementare de care nimeni nu
ar trebui să fie privat, și anume accesul facil la apă potabilă. Procentul locuințelor
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racordate la rețeaua de apă curentă arată mari disparități în cadrul județelor, dar și
între județe (p. 57, Alba; p. 59, Arad; p. 61, Călărași; p. 63, Dolj; p.65, Iași).
Accesibilitatea gospodăriilor față de sistemele centralizate de furnizare a apei potabile
atestă în cazul județului Alba o distribuție democratică, repartiția uniformă a localităților
urbane în interiorul spațiului județean fiind un factor care avantajează difuzia ierarhică a
inovației edilitare. La nivelul clusterului, diferențele sunt mai mult decât vizibile între Municipiul Aiud și Lunca Mureșului comparativ cu satele din comuna Hopârta, unde doar
12% dintre locuințe sunt racordate la rețeaua de distribuție a apei potabile.
Prezența apei potabile în gospodăriile din județul Arad confirmă existența unor
disparități evidente între comunele din Câmpia Aradului și cele din zona deluroasă și
montană din vestul județului. La nivelul clusterului analizat diferențele sunt insignifiante, orașul Curtici detașându-se însă față de comune. Celelalte patru unități administrative se încadrează în clasa mediană, cu valori ușor mai scăzute în comuna Pilu,
mai periferică în cadrul teritoriului județean și cu populație vârstnică mai numeroasă.
Județul Călărași face parte din județele cu indicatori medii spre scăzuți în ceea
ce privește calitatea locuirii, majoritatea comunelor având mai puțin de 40% dintre gospodării prevăzute cu instalații de alimentare cu apă curentă din sistem centralizat. Discrepanțele cele mai mari se produc între localitațile situate în Câmpia
Mostiștei și cele din Lunca Dunării, unde există și cele mai importante orașe ale
județului: Călărași și Oltenița. La nivelul clusterului diferențierea principală se produce între Municipiul Oltenița, echipat încă din perioada comunistă și celelalte
localități. Excepția o constituie comuna Frumușani, unde dotările locuințelor cu apă
curentă depășesc media județeană. Este de remarcat și poziția pe ultimul loc a comunei Spanțov, care deși aparent mai proximală față de capitală, este dezavantajată
de amplasarea pe un spațiu intermediar secundar, emancipat după 1968 odată cu
devenirea administrativă a județului Călărași.
Județul Dolj este marcat de disparitatea dintre zona metropolitană a Municipiului Craiova și celelalte comune din județ, punctual acest model fiind perturbat de
prezența unor centre urbane cu rol secundar: Calafat și Băilești. De prima beneficiază
comuna Cetate, iar de a doua dispune comuna Bârca.
Ca și în cazul județului Dolj, județul Iași este dispus între efectul de vecinătate si difuzie axială pe care-l reproduce teritorial resedința de județ și prezența punctuală a unor
centre urbane cu rol secundar sau intermediar (Pașcani, Târgu-Frumos, Hârlău). La nivelul clusterului, majoritatea comunelor sunt amplasate în ultima clasă, având mai puțin
de 20% din locuințe prevăzute cu instalații proprii de alimentare cu apă potabilă din sistemul centralizat. Două dintre comune sunt situate chiar sub pragul de 10%: Lungani și
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Mironeasa. Singura excepție o constituie comuna Ciohorăni, avantajată în acest caz nu
de proximitatea urbană ci de apropierea de sursa de alimentare, respectiv râul Siret.

4. Nivelul educației școlare
Pentru a putea observa modul în care structura populației după nivelul profesional
absolvit prezintă anumite dependențe față de poziționarea în teritoriu, s-a apelat la o
analiză multi-variată, utilizându-se următoarele categorii de performanță educațională:
superior de lungă durată, superior de scurtă durată, postliceal, liceal, școală profesională, gimnazial, primar și fără școlarizare. Valorile specifice fiecărei categorii sunt exprimate prin procente din total populație adultă, astfel încât se vor evita diferențele de
masă statistică sau cele pe care le-ar putea impune o metrică eterogenă a indicatorilor.
Metoda permite vizualizarea comportamentului comunelor din cluster față de media
națională a fiecărui tip de nivel educațional absolvit, precum și înscrierea într-un profil
regional, județean sau local.
Repartiția teritorială a celor cinci tipuri educaționale depistate de analiză la nivel
național (expusă pe harta de mai jos a României pe care sunt marcate județele unde
se plasează localitățile cercetării noastre contextuale) atestă existența unor structuri
socio-teritoriale omogene, întrerupte sau uneori doar percolate de apariția unor evenimente spațiale extraordinare: orașe de talie medie și mare, culoare de conectare inter-urbană, limite administrative naționale sau județene, bariere naturale etc.
În ceea ce privește Tipul educațional 1 caracterizat printr-un capital educațional superior mediei naționale, adică de suprareprezentarea studiilor terțiare, în cazul celor 5
județe unde se plasează localitățile investigate, observăm următoarele diferențe: la capitolul adulți cu studii superioare cel mai bine stau județele Iași și Dolj datorită reședințelor
de județ cu tendințe metropolitane la scară regională; fără să obțină aceleași rezultate la
capitolul adulți cu studii superioare de lungă durată precum prima categorie de județe,
județele Arad și Alba beneficiază de cel puțin patru unități administrative situate în această clasă; județul Călărași este caracterizată de valori mai modeste la capitolul absolvenți
de studii superioare, aspect explicabil prin absența structurilor de formare aferente acestui nivel. În ceea ce privește localitățile investigate de studiul nostru, doar două unități
sunt cuprinse în acest tip educațional: municipiile Calafat și Aiud (5.87% și respectiv 6.3%
persoane adulte care au finalizat studii superioare de lungă durată).
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În ceea ce privește localitățile studiului nostru, 9 dintre unitățile administrative
analizate sunt situate în Tipul educațional 2, adică având un capital educațional sensibil superior mediei naționale, sau altfel spus cu o suprareprezentare a studiilor liceale: orașul Târgu-Frumos și comuna Stolncieni-Prăjescu în Iași; orașul Curtici, precum
și comunele Pilu, Covăsînț și Șiria în Arad; comuna Sâncel și Unirea în Alba; și orașul
Oltenița în Călărași.
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Probabil pentru că este un profil mediu care solicită echilibrul socio-spatial, nu
există nici măcar o unitate administrativă din clusterele spațiale studiate, care să
aparțină Tipului educațional 3, adică cazului de capital educațional mediu, cu o suprareprezentare a studiilor gimnaziale. La nivelul întregii țări, în această categorie
sunt reprezentate comunele de dimensiuni mari, avantajate fiind acelea care au în
componența administrativă puține sate mici sau unde decalajele dintre centrul de
comună și satele elementare este minim.
Principala trăsătură a localităților incluse în Tipul educațional 4 caracterizat printrun capital educațional sensibil inferior mediei naționale în ceea ce privește suprareprezentarea studiilor primare este suprareprezentarea categoriilor slab instruite completată de prezența unui segment de populație adultă care a definitivat studii medii. Trei
dintre localitățile cercetării noastre fac parte din această categorie: Lunca Mureșului
în Alba, Macea în Arad, și Stolniceni Prăjescu în Iași. Toate cele trei localități surpind
un profil asemănător al nivelului de pregătire a populatiei adulte: categoriile profesionale înalt calificate sunt subreprezentate în raport cu media națională și ușor sub
media localitaților din cluster (valori cuprinse între 1 și 2%); categoriile profesionale
mediu calificate sunt suprareprezentate în special în ceea ce privește învățământul
profesional (peste 25% din total populatie adultă); categoriile de populație care s-au
oprit doar la studii gimnaziale sunt slab reprezentate.
Trei dintre județele implicate în cercetarea noastră contextuală cunosc o suprareprezentare a Tipul educațional 5, adică capital educațional inferior mediei naționale, sau altfel
spus o suprareprezentare a stocului educational neșcolarizat: județele Călărași, Iasi și Dolj.
În interiorul acestor județe repartiția comunelor afectate de neșcolarizare este dependentă de distanța fată de cel mai mare oraș, de gradul de îmbătrânire a populației precum
și de dispunerea serviciilor educaționale primare și gimnaziale. În județul Iași dispunerea
lor este fidelă gradului de izolare al localităților care compun comunele din cluster. Abaterea față de profilul mediu al capitalului educațional este mai mare în cazul în care satele mici sunt izolate la nivelul comunei, și nu dispun de servicii de învățământ gimnazial
(comunele Lungani și Mironeasa). În aceste comune ponderea populației care nu a finalizat nicio formă de învățământ depășește nu doar media naționala, ci și pe cea județeană,
aceasta fiind de 25% în cazul comunei Lungani și peste 11% în cazul comunei Mironeasa.
În județul Călărași, repartiția localităților care se califică în acest tip educațional, este dependentă de distanța față de reședința de județ: nivelul cel mai crescut al neșcolarizaților
este în Spanțov și în Chirnogi, urmate de Curcani și Frumușani. În județul Dolj, distribuția
comunelor cu pondere mare a populației neșcolarizate este legată de gradul de îmbătrânire a poulației, precum și de accesibilitatea la serviciile educaționale.
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Graficele de mai jos oferă o privire sintetică asupra distribuției nivelului de educație
școlară în cele 25 de localități oferind încă un instrument pentru compararea acestora.
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5. Accesul la servicii educaționale
În toate cazurile investigate, carențele în consolidarea capitalului educațional sunt legate de accesibilitatea la serviciile educaționale de bază: învățământul primar și cel
gimnazial. Mini-atlasul nostru a cartografiat județele și din acest punct vedere (p.58,
Alba; p.60, Arad; p.62, Călărași; p.64, Dolj; p.66, Iași).
Gradul de accesibilitate la aceste servicii depinde în primul rând de prezența unităților
specifice in-situ, iar în cazul în care acestea nu există vor depinde de configurația rețelei
de transport și de calitatea infrastructurii rutiere. Din acest punct de vedere dezavantajele cele mai mari le au localitățile elementare, care nu au organizate instituții gimnaziale în propria localitate și sunt nevoite să parcurgă o anumită distanță-timp până
la cea mai apropiată unitate de profil. În această situație se regăsesc 12 sate din clusterul Alba, dintre care două reclamă probleme grave de accesibilitate față de serviciile
educaționale gimnaziale: satele Măhăceni și Dumbrava din comuna Unirea, unde sunt
necesare mai mult de 10 minute de deplasare în transport auto și în condiții de izotropoism al traficului, ceea ce se poate traduce în termeni reali în aproape 30 de minute
de deplasare (fără timpi de așteptare pre și post-rutare). În restul clusterului o situație
specială o reprezintă comuna Hopârta, care are cel mai scăzut capital educațional din
clusterul Alba și cea mai mare pondere a adulților neșcolarizați, chiar dacă această localitate beneficiază de învățământ gimnazial. Restul localităților prezintă situații diferite: toate sunt sate mici și foarte mici care nu au capacitatea socio-profesională și vitalitatea demografică de a-și organiza propriile servicii educaționale; satele Silivaș, Turdaș
și Șpălnaca sunt dispuse în partea înaltă a comunei, nu există legături directe între
ele, conectarea la rețea realizându-se prin Hopârta, ceea ce îngreunează organizarea
unui serviciu de transport al elevilor către unitatea gimnazială cea mai apropiată; satul
Silivaș prezintă situația cea mai izolată, fiind localitatea cu cea mai importantă comunitate de romi și cu cei mai scăzuți indici de integrare în procesul educațional; satul Vama
Seacă prezintă aparent situația cea mai avantajată fiind situat pe culoarul Mureșului și
pe drumul județean 107D la 9 km de orașul Ocna Mureș, dar la cea mai mare distanță
față de prima unitate gimnazială care este în centrul de comună.
Diferențierile în ceea ce privește capitalul educațional din clusterul Arad sunt dictate
de distanța timp până la cea mai apropiată unitate de învățământ gimnazial, fiind dezavantajate din acest puct de vedere așezările rurale elementare, fără funcții administrative. Singura localitate care raportează un astfel de profil, este satul Vărșand din comuna Pilu, amplasată într-o poziție periferică la nivel județean care necesită aproximativ
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5 minute de deplasare în transport auto și în condiții de izotropoism al traficului, ceea
ce se poate traduce în termeni reali în aproape 15 minute de deplasare (fără timpi de
așteptare pre și post-rutare). În ceea ce privește profilul capitalului educațional acumulat, toate cele 5 comune se remarcă printr-o suprareprezentare a stocului educațional
secundar, dar fără să se detașeze la nivel județean sau național. Subreprezentarea categoriilor de adulți care au absolvit doar ciclul primar sau gimnazial, atestă o tradiție a
consolidării și sedimentării capitalului educațional la nivelul clusterului analizat.
Comunele din clusterul de localități aparținând județului Călărași dețin valori mai
crescute ale abandonului școlar în faza primară și gimnazială. Comuna cu maxim de
deficit educațional este Spanțov, care deși are o rată mai scăzută a populației adulte neșcolarizate, prezintă un profil educațional în care prevalează preferința pentru
învățământul primar, abandonul fiind foarte frecvent după terminarea primului ciclu de învâțământ, comportament specific comunităților sărace (56% din populația
adultă a acestei comune are doar studii primare sau nu are studii). Abandonul școlar
timpuriu și lipsa de interes pentru studiile medii reprezintă caracteristica esențială a
comunelor din clusterul Călărași, iar din punct de vedere socio-spațial această atitudine este particularizată de rolul primordial al factorilor endogeni, infra-comunitate,
inclusiv ce țin de resursele financiar-materiale ale familiilor, factorii exogeni (distanța
pâna la cea mai apropiată unitate de învățământ) fiind subsidiari.
Diferențierea în ceea ce privește nivelul educației școlare din interiorul clusterului
Dolj se realizează în partea mediană a traseului educațional, factorul decisiv în acest
caz reprezentându-l proximitatea față de o unitate de tip liceal. Din acest punct de
vedere localitățile care au organizate propriile structuri de învățământ secundar au
reușit să-și formeze in-situ stocul educațional cu calificare medie. Această ipoteză
este demonstrată de tipul de specializare a stocului educațional specific în funcție
de categoria profesională formată în unitatea de învățământ prezentă în propria localitate: învățământ liceal la Calafat (aproximativ 30% din stocul educațional adult),
învățământ profesional la Bârca (15,34% din stocul educațional, ceea ce depășește
la acest capitol media județeană și națională). Celelalte trei comune din cluster sunt
diferențiate în funcție de distanța timp de parcurs până la prima localitate care dispune de servicii educaționale liceale, avantajată din acest punct de vedere fiind comuna Cetate, unde ponderea adulților mediu școlarizați depășește 15%. Pe ultimul
loc se situează comuna Negoi (polarizată la acest nivel funcțional de orașul Băilești),
unde sunt necesare peste 20 de minute de deplasare în transport auto și în condiții
de izotropoism al traficului, ceea ce se poate traduce în termeni reali în aproape 40
de minute de deplasare (fără timpi de așteptare pre și post-rutare).
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În județul Iași diferențierile în accesibilitatea la serviciile educaționale de ordin
primar și gimnazial nu sunt atât de evidente ca în cazul altor județe din eșantionul
nostru, grație frecvenței mai scăzute a satelor foarte mici sau a celor intrate în proces avansat de îmbătrânire demografică. Decalajul se produce în partea mediană a
stocului educațional, unde abandonul școlar este mai frecvent și direct corelat cu
distanța până la cel mai apropiat liceu. Comunele Lungani și Mironeasa, cu o pondere mare a populației defavorizate de etnie romă, sunt cele mai deprivate din acest
punct de vedere. În ceea ce privește distanțele-timp aproximativ egale de parcurs
până la cel mai apropiat liceu, comuna Mironeasa este mai afectată de abandonul
școlar la nivelul liceului comparativ cu comuna Lungani, dar dincolo de acest factor
ambele comune tind spre valoarea zero de participare școlară la acest nivel.

6. Rata șomajului
Cu scopul reprezentării seturilor de date numerice privind șomajul și de a compara distribuțiile modalităților aferente acestora am folosit instrumentul statistic numit
boxsplot (p.58, Alba; p.60, Arad; p.62, Călărași; p.64, Dolj; p.66, Iași). Prin această metodă se scoate în evidență comportamentul valorilor aberante, astfel încât se utilizează o casetă care înglobează jumătate dintre cazuri, adică valorile care sunt situate în
intervalul delimitat de percentila de 25% și cea de 75%.
În ansamblu, la nivelul celor cinci județe implicate în cercetarea noastră contextuală, mediana indicatorului de șomaj pentru anul 2011 se situează în jurul valorii
de 9%, fiind apropiată de valoarea centrală pentru toată România. Față de această
valoare există câteva situații de tip outlier: abaterea pozitivă maximă este înregistrată în comuna Vela, în județul Dolj, unde șomajul atinge pragul de 40% iar abaterea
negativă maximă este înregistrată în comuna Andrieșeni în județul Alba. La nivelul
celor 25 de unități administrative care fac parte din clustere, valoarea maximă este
înregistrată în județul Dolj, în comuna Negoi (35%), iar valoarea minimă în orașul
Curtici (ușor peste 2%).
În județul Alba 4 dintre comunele din cluster prezintă valori situate peste mediana
unităților administrative din județele studiu de caz, valoarea cea mai ridicată a somajului fiind în comuna Hopârta(18%), excepția constituind-o orașul Aiud unde șomajul
se situează în jurul valorii de 5%. Distribuția acestor valori poate fi explicată de modul
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în care structura socio-profesională a găsit breșele necesare diversificării structurale,
dar poate fi viciată de șomajul ascuns creat de prezența supradimensionată în unele
unități administrative a șomajului agricol. Capacitatea de reconversie socio-profesională mai ridicată în cazul localităților urbane, explică situația Municipiului Aiud, unde
restructurările ce au urmat anului 1990, au putut fi conciliate prin regrupări scoio-profesionale către domeniile sectorului terțiar: comerțul cu amănuntul sau cel specific
centrelor comerciale, servicii financiar-bancare și servicii administrative cu rol infrajudețean. La polul opus sunt amplasate comunele care au avut un profil socio-profesional slab diversificat încă din perioada comunistă, cu predominarea activităților
în sectorul primar sau care, beneficiind de proximitatea unei așezări urbane cu profil
industrial, au suportat efectele disponibilizărilor în masă, redirijarea efectivelor către
alte domenii fiind defectuoasă în condițiile unui stoc profesional cu calificare limitată (comunele Hopârta și Lunca Mureșului). La nivel județean, amplasarea față de valorile centrale indică efectele apartenenței teritoriale, amplitudinea valorilor fiind mai
scăzută decât în context național, diferențiindu-se comunele care nu sunt situate pe
axul central al județului. Acest detaliu permite celor cinci comune din cluster să înregistreze valori relative mai bune, majoritatea încadrându-se în spațiul median al ierarhiei. Comparativ cu celelalte localități din județ, comunele investigate de noi în județul
Alba sunt particularizate de valori medii ale șomajului, fiind singurul context teritorial
în care toate unitățile sunt incluse de caseta mediană a box-plot-ului.
În județul Arad, patru comune au valori situate sub media națională, excepția constituind-o comuna Pilu unde valoarea șomajului depașește 14% din totalul populației
active. Valoarea cea mai scăzută este înregistrată din nou în mediul urban, orașul
Curtici fiind unitatea cu cea mai scăzută valoare a șomajului dintre toate localitățile
clusterelor analizate. La nivel județean, dispunerea comunelor din cluster în interiorul box-plot-ului remarcă disparitățile în cea ceea privește procesul de modernizare socio-profesională dintre localitățile situate în Câmpia Aradului și celelalte unități
teritorial-administrative, primele fiind avantajate de proximiatea resedinței de județ,
principalul centru polarizator al forței de muncă la scară județeană. În interiorul clusterelor, comunele din județul Arad comportă o abatere negativă la indicatorul șomaj,
4 dintre comune având valori situate în ultima percentilă a indicatorului, sesizănd di
ferențele de diversificare socio-profesională înregistrate la nivel național.
În județul Călărași, diferențele cele mai ridicate se observă la nivel județean, comuna Curcani având o abatere extrem pozitivă comparativ cu celelalte comune. Valorea șomajului în această comună se apropie de pragul de 25%, fiind situată în prima percentilă indiferent de contextul teritorial analizat, deși la nivel național și de
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cluster, poziția este atenuată de prezența unităților administrative din județul Dolj.
Valorile sub 10%, care indică un comportament asemănător cu media națională sau
abateri negative sunt specifice zonelor urbane sau a celor periurbane dinamice, integrate socio-profesional în dinamica funcțională a centrelor polarizatoare: comunele Chirnogi și Frumușani, Municipiul Oltenița. La nivel de cluster, poziționarea în
primele două percentile a 4 dintre comunele județului se explică prin performanța
mai scăzuta a comunelor situate în celelalte clustere, dar ascund și efectele sub-înregistrării provocate de predominarea ocupaților în agricultură, cum este în cazul
comunei Spanțov.
Județul Dolj se detașează cu cele mai ridicate valori ale șomajului, atât în ceea ce
privește clusterul analizat căt și a celorlalte unități administrative. Spre deosebire de
celelalte județe se subliniază mai clar diferența dintre localitățile urbane și cele rurale,
aspect care reclamă instaurarea foarte lentă a proceselor de exurbanizare funcțională
însoțite de modernizare socio-profesională. Profilul funcțional al comunelor din cluster este dominat de prezența activităților agricole, diversificarea fiind punctuală și
tributară serviciilor publice specifice nivelului comunal: învățământ, securitate și
administrație publică. Existența unor forme de retur rural însoțite de deschiderea către învățământul secundar pot să mărească numărul de șomeri, care în alt context ar
fi fost înregistrați ca ocupați în agricultură: comunele Negoi, Bârca și Sadova. Proximitatea față de un oraș poate să joace un rol paradoxal, atunci când acesta nu permite prin propria-i structură a pieței muncii un mediu atractiv, istoricul industrial din
perioada postcomunistă putând evacua funcțional șomeri care anterior dețineau statutul de navetiști în sectorul industrial sau de construcții (comuna Cetate).
În județul Iași, valorile șomajului sunt asemănătoare cu cele înregistrate la nivel
național, deși la această scară două dintre comune cunosc o ușoară abatere pozitivă
față de mediana celor cinci județe: comuna Mironeasa și comuna Stolniceni-Prăjescu,
dar fără să se depășească pragul de 20%. Poziția în clasament a acestor două comune este explicată de moștenirea unor structuri profesionale anterioare anului 1990,
intrate în procesul de restructurare economică și încă neincluse în dinamica unor
reconversii locale sau județene. În cadrul propriului județ, valorile șomajului reclamă abateri pozitive mai concludente decât în context național, aspect explicabil prin
prezența mai consistentă a șomajului agricol la nivelul acestui județ, care are particularitatea de a deforma dimensiunea structurii economice a populației. La nivelul celor
25 de comune investigate de noi, unitățile ieșene prezintă valori medii, majoritatea
lor încadrându-se în caseta mediană a diagramei, care coincide cu 50% din valorile
consemnate de indicator.

54

7. Paleta sectoarelor ocupaționale din localități

7. Paleta sectoarelor ocupaționale din localități
În cinci dintre comunele investigate domeniile sectorului primar sunt predominante, situația cea mai defavorabilă din acest punct de vedere fiind întâlnită în comuna doljeană Negoi, unde aproape 90% dintre ocupați sunt antrenați în sectorul primar, activitățile de prelucrare fiind cvasiabsente. Forme incipiente de diversificare ocupațională sunt înregistrate de comunele Stolniceni-Prăjescu, Mironeasa și
Spanțov, în care sectorul primar antrenează între 70 și 80 % din populația activă ocupată, dar cu precizarea că în cazul comunei ieșene Mironeasa poziția în clasament
este indusă de supradimensioanrea sectorului de servicii în timp ce în celelalte două
cazuri proximitatea față de un municipiu stimulează mobilitațile de tip navetism către
întreprinderi din domeniul industrial sau de construcții.
Situații echilibrate ale profilului economic sunt înregistrate de alte 4 comune
(Pilu, Chirnogi, Frumușani și Cetate), dispunerea lor spațială atestând rolul decisiv
al proximității față de orașele de dimensiuni medii și mari în diversificarea paletei
ocupaționale a populației. Din acest punct de vedere, doar comuna Pilu reprezintă
o excepție, statutul de comună de frontieră creându-i însă un avantaj în procesul de
modernizare profesională prin efectul de supradimensionare a segmentului administrativ.
Alături de cele 5 orașe investigate prin cercetarea noastră contextuală, douăsprezece unități administrative studiate au cunoscut reducerea populației lor active din
domeniul primar sub pragul de 35%. Acestea sunt comune care au beneficiat fie de
situarea în zone de influență urbană gestionate de reședințele de județ, fie de amplasarea în zone intermediare de importanță regională și națională: Covăsînț și Macea în
primul caz, Lunca Mureșului, Săncel și Unirea pentru a doua situație.
Diagrama triunghiulară de mai jos reprezintă vizual situația descrisă. Aceasta amplasează câte un sector al economiei pe câte una dintre laturile unui triunghi echilateral, convențional latura din bază reprezentând sectorul primar, cea din dreapta sectorul secundar, iar cea din stânga sectorul terțiar. Localitățile situate în zona de mijloc
a diagramei sunt caracterizate de o dispunere echilibrată a structurilor ocupaționale
pe cele trei mari sectoare ale economiei, indicând o fază medie spre avansată a diversificării profesionale.
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8.1. Localitățile din județul Alba
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8.2. Localitățile din județul Arad
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8.3. Localitățile din județul Călărași
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8.4. Localitățile din județul Dolj
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8.5. Localitățile din județul Iași
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1. Accesul la informații

CAPITOLUL II
Alba
Florina Pop, Rafaela Maria Muraru

1. Accesul la informații
În cercetarea de teren am întâmpinat anumite dificultăți în abordarea instituțiilor
administrației publice locale din localitățile din clusterul Alba, în special în colectarea
informațiilor legate de bugetul local și proiectele dezvoltate la nivel local, dar și a datelor statistice despre populația locală. La școli am primit date oficiale, în general cele
pregătite pentru Inspectoratul Școlar Județean. Contactarea angajatorilor a fost și ea
problematică, pe de o parte din cauza incongruențelor între baza de date cu angajatori folosită și realitatea locală, iar pe de altă parte din cauza reticenței angajatorilor
de a lua parte la cercetări care vizează populația de etnie romă. Cu excepția comunei
Hopârta, accesul în comunitățile de romi a fost mai ușor. De obicei prezența noastră
a fost mediată de liderii locali, însă membrii comunităților nu ne-au putut oferi date
statistice despre ocupare, participare școlară, condiții de locuit sau migrație.

2. Contextul local
2.1. Administrația publică
În orașul Aiud, care face parte din grupul de localități din județul Alba, primarul în
funcție, membru al Uniunii Social Liberale (USL) a câștigat al patrulea mandat de primar la ultimele alegeri locale, din anul 2012. În Consiliul Local, opt fotolii de consilier
sunt ocupate de USL, dintre care patru de Partidul Național Liberal (PNL) și patru de
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Partidul Social Democrat (PSD). Trei consilieri aparțin Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), șase Partidului Democrat Liberal (PDL) și doi Partidului Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD). Până în anul 2012, niciun consilier de etnie romă
nu a făcut parte din Consiliul Local din Aiud. În 2013, un consilier de etnie romă din
partea USL a ocupat un loc rămas vacant în Consiliul Local, după decesul unui consilier local. În comuna Unirea primarul provine din PDL și este la primul său mandat.
Consiliul Local este format din cinci consilieri PDL, cinci USL, trei UDMR, unul PP-DD
și unul independent. În alegerile din 2012 niciun candidat rom nu a reușit să intre în
Consiliul Local, însă în cele două mandate anterioare Consiliul Local a avut și consilieri romi. Primarul din Lunca Mureșului este de la PDL și este la al doilea mandat. Dintre cei 11 consilieri locali cinci sunt de la USL, doi de la UDMR, doi de la PP-DD și doi
de la PDL. Din declarațiile primarului, comuna nu avut niciodată consilier rom. Primarul din comuna Hopârta a candidat din partea PDL pentru acest al treilea mandat al
său. Din totalul de opt consilieri, șapte sunt de la PDL și unul de la USL. Membru USL,
primarul comunei Sâncel a câștigat cel de-al doilea mandat al său ca primar. Dintre
cei zece consilieri, patru sunt de la USL, trei de la PDL, unul de la PNG, unul de la PPDD și unul de la Partidul România Mare (PRM).
În legătură cu rolul primarului, primarii din localitățile selectate afirmă că separarea puterilor de la nivelul central și local ar trebui să fie mai strictă, iar legea bugetului de stat nu ar trebui folosită ca instrument politic. În același timp, ei consideră că
din cauza faptului că majoritatea consilierilor locali nu investesc destul timp și nivelul
lor de interes pentru acest rol este scăzut, există probleme în modul de funcționare
a consiliilor locale.
Cred că politicul ar trebui să fie mai puțin implicat în administrație (...). Consiliul local încă nu își ia și atribuțiile în serios, ei dau într-adevăr girul la multe,
dar ar trebui un pic să fie mult mai implicați și cu toate că au cel mai mare
rol în primărie nu sunt foarte implicați, decât pe alocuri și ca peste tot există
lupte politice (...). (Primar localitate cluster Alba)
Ar trebui să se revadă și sper că se revede și legea adminitrației publice locale,
(...) eu zic că aici cel mai important lucru de fapt ar fi legea bugetelor locale
care trebuie să funcționeze și să nu fie în fiecare an amendată de legea bugetului de stat. (Primar localitate cluster Alba)
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Bugetul local
Din perspectiva accesului la date, colectarea datelor privind bugetul local s-a constituit în cea mai dificilă întreprindere a cercetării de teren în localitățile din județul
Alba. Primăria din Aiud a furnizat date despre bugetele anuale pentru întreaga perioadă dintre 2008–2013, comuna Sâncel dispune doar parțial de date, iar pentru
comuna Lunca Mureșului și comuna Hopârta nu am reușit să obținem niciun fel de
informație la acest capitol. Persoana însărcinată să ne ofere date despre bugetele
locale a fost aceeași în Lunca Mureșului și Unirea. Întrebat despre modul în care se
construiesc bugetele locale, reprezentantul primăriei a declarat că domeniile prioritare sunt stabilite de un departament special din primărie, iar deciziile sunt luate de
Consiliul Local.
Programe de dezvoltare socială și economică
În comunele Unirea, Hopârta și Sâncel din județul Alba nu am reușit să obținem
informații legate de implementarea programelor de dezvoltare locală din ultimii ani.
Primarul comunei Unirea a menționat ca prioritate absolută a mandatului curent rezolvarea problemei legate de accesul la rețeaua publică de distribuire a apei. Acesta
consideră că nu este nevoie de proiecte speciale, „cu dedicație pentru romi”.
Extinderea sistemului de canalizare și pavarea drumurilor sunt considerate
priorități în comunele Lunca Mureșului și Sâncel. Primarii au afirmat că în aceste
localități nu există în derulare proiecte pentru romi, iar segmentele de populație
romă din localitate nu sunt țintite în mod specific în planurile de dezvoltare locală.
În Aiud au fost derulate mai multe programe de dezvoltare în ultimii 5 ani, având
ca și beneficiari persoane dezavantajate, printre care și persoane de etnie romă. Dintre acestea, cel mai important este considerat un proiect care a început în 2008 (prin
Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari), care vizează construirea de 20 de locuințe sociale pentru chiriași evacuați din locuințe retrocedate. Conform declarațiilor reprezentanților
Primăriei Aiud, un alt proiect (derulat prin Programul Operațional Regional, axa 3,
Îmbunătățirea Infrastructurii Sociale), care s-a adresat grupurilor dezavantajate a fost
realizat în colaborare cu Consiliul Județean Alba și a avut ca și obiectiv înființarea
unui centru social multifuncțional. Prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, primăria Aiud a implementat alte două proiecte, de mică infrastructură (alimentare cu apă
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potabilă, ecologizare și lucrări de infrastructură) pentru comunitatea romă din Aiudul
de Sus. Începând cu anul 2010, a fost de asemenea implementat un proiect în colaborare cu Instituția Prefectului județul Alba, respectiv Biroul Județean pentru Romi
și Asociația MESEMROM Geneva. Scopul acestui proiect a fost construirea unei băi
publice în Aiud, pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale populației rome din Aiud.
Ajutor social și asistență medicală
În toate localitățile selectate din județul Alba, reprezentanții autorităților locale au
încadrat discursul despre romi în cel despre venitul minim garantat. Din punctul lor
de vedere, „comunitatea de romi este sub limita decenței pentru că toți sunt cu ajutor social”, romii primesc „ajutor social nemeritat” sau „au consumat bani de la bugetul local”.
Părerea mea este că sărăcia și-o face omul. Ei așteaptă doar să primească, nu
încearcă să își găsească un loc de muncă, nu vor să lucreze nici ca zilieri, nici
ca sezonieri. Nu e bine nicicum cu ei. Preferă să stea și să aștepte ajutorul acela social. (Reprezentat al autorităților publice locale, cluster Alba)

Primarii au continuat să susțină aceste generalizări spunând că beneficiarii venitului minim garantat sunt romii, în ciuda faptului că în trei localități din clusterul Alba,
din totalul de beneficiari de venit minim garantat, ponderea medie a etnicilor romi
este de 60-70 de procente. În comuna Hopârta au fost depuse în total 60 de cereri
pentru acordarea venitului minim garantat, dintre care 50 sunt depuse de persoane
de etnie romă. În comuna Sâncel raportul dintre dosarele depuse de neromi și romi
este de 14 la 1.
Pentru că nu sunt obișnuiți cu un program, munca, pe noi ce ne deranjează
cel mai mult este ajutorul social care se acordă, deci eu sunt de acord, îți este
milă de cineva, l-ai integrat, dar el se rezumă la un ajutor social, spune că este
asigurat din punct de vedere al sănătății, și atunci el ce face, merge pe unde...
când își termină munca, nu? O dată ce au un ajutor, nu este un lucru prea bun,
sunt persoane care merită într-adevăr să fie ajutate, sunt în vârstă care nu
mai au un venit, nu mai pot să muncească, da, tot respectul, dar pentru ăștia
care sunt în putere... nu le place munca, asta este concluzia. (Reprezentant al
autorităților publice locale, cluster Alba)
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În ceea ce privește asistența medicală, doar primăria din Aiud a definit asistența
medicală drept o prioritate: Departamentul de asistență socială al primăriei a angajat
în acest scop patru asistenți medicali comunitari.

2.2. Dezvoltare
Unități economice
Toate localitățile din județul Alba selectate pentru cercetare au fost afectate negativ
din punct de vedere economic de închiderea sau reducerea activității fabricilor din zonele industriale adiacente (cum sunt Întreprinderea Metalurgică Aiud, Fabrica de Sodă
Ocna Mureș, Salina Ocna Mureș, Mechel Câmpia Turzii). În localitățile rurale, după perioada comunistă, închiderea cooperativelor agricole de producție (CAP) și a Intreprinderilor Agricole de Stat (IAS) a generat de asemenea șomaj masiv în rândul populației
locale, cu atât mai mult cu cât existența acestor unități era un motiv pentru migrația
populației înspre aceste zone, de altfel ca și în cazul activităților industriale din zonă.
În prezent, în Aiud există câteva companii mai mari (cu circa 500 de angajați) în
domeniul construcțiilor și prefabricatelor și există firme mici și mijlocii (cu 50-200
de angajați) în domeniul confecționării de îmbrăcăminte și încălțăminte. În comuna Unirea am identificat doi angajatori mari: unul în domeniul zootehniei, cu 7085 de angajați, iar celălalt în domeniul prefabricatelor cu 50 de muncitori. În Lunca
Mureșului angajatorul cel mai important este o societate agricolă cu 20 de angajați.
În Hopârta, unul dintre angajatorii identificați este un centru de educație cu șase
angajați. Aceștia oferă servicii de sprijin educațional pentru copiii romi înscriși la
școală. În comuna Sâncel am găsit doar o mică firmă privată cu 2-4 angajați.
Din 1990 încoace s-au tot închis fabrici, de exemplu IMA [Întreprinderea metalurgică Aiud] în Aiud. La IMA lucrau foarte multe persoane, acum foarte
mulți nu mai au locuri de muncă. În rest s-au mai deschis firme, dar foarte
puține. E foarte greu... (Angajator, cluster Alba)
În special, aici e zonă cu potențial agricol, era fostul IAS, care până prin 97,
98 (...) în fostul IAS erau angajați peste 200 de persoane, într-o vreme chiar
aproape de 300. Asta însemnând aproximativ pâinea pe masă la aproape 200
de familii. Într-o comunitate mică, cum e asta, e esențial. Mai era CAP-ul, mai
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mic, dar IAS-ul a fost destul de mare și mulți oameni s-au stabilit aici, după
anii 68-70, veniți din zona Dejului (...). E o localitate, din punctul ăsta de vedere, care a suferit mult după revoluție. (Angajator, cluster Alba)

Angajatorii intervievați consideră că schimbările din ultimii ani au transformat
aceste localități în zone defavorizate și au încurajat astfel migrația. Majoritatea angajatorilor au afirmat că nu sunt sprijiniți suficient de către autoritățile publice locale în
dezvoltarea afacerilor pe care le conduc.
Dacă noi știm că cei pe care i-am ales (...) ne-am gândit că ei sunt cei care
trebuie să facă ceva, de acolo trebuie să plece, ori eu de când sunt aici [2004]
n-am văzut nicio schimbare (...) Părerea mea e că, în primul rând, nu s-au
străduit să atragă investitori, de niciun fel, nici străini, nici interni. Cunosc
investitori străini cu care am lucrat (...), care mi-au spus în felul următor: în
acest moment au deschise firme prin Zlatna, Sebeș etc. Primul lor contact l-au
avut cu primăria de aici, consiliul local, unde au cerut, uite, sunt o firmă vreau
să construiesc un sediu, cutare lucru... i-au respins, efectiv i-au scos afară (...).
Cu nimic nu ne-a ajutat primăria. (Angajator, cluster Alba)

Surse de venit
În Aiud nu am obținut informații oficiale despre structura ocupațională a populației.
Din interviuri a reieșit faptul că o mare parte din populația orașului era angajată la
IMA, însă după concedierile masive, mulți locuitori ai Aiudului și-au pierdut locul
de muncă și au devenit șomeri, lucrează pentru firmele mici amintite în secțiunea
de mai sus sau au ales să emigreze în străinătate. Cei care au avut rude și teren în
așezările apropiate s-au întors la munca agricolă sau își suplimentează veniturile
prin realizarea acestor munci agricole. Pentru populația romă însă, efectele schimbărilor economice din ultimii ani au fost mult mai puternice. Un procent mai mic
dintre etnicii romi au fost angajați la IMA (comparativ cu neromii), dar chiar și pentru cei care au fost pentru o perioadă de timp șomeri indemnizați în urma disponibilizării de la IMA, dificultatea în a găsi un loc de muncă după perioada de șomaj i-a
determinat să se orienteze înspre munca informală sau să emigreze. În consecință,
foarte puține persoane de etnie romă sunt șomeri înregistrați sau angajați cu forme
legale. Cea mai mare parte dintre locuitorii de etnie romă din Aiud realizează munci informale, care le aduc venituri foarte mici, insuficiente pentru traiul zilnic. Printre
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muncile informale amintite se numără munca în construcții, viticultură, zootehnie
sau colectarea de fier vechi.
În Lunca Mureșului, Unirea, Sâncel și Hopârta, majoritatea persoanelor ocupate lucrează în construcții, cablare, zootehnie și prefabricate. În Lunca Mureșului, în jur de
300 de persoane sunt înscrise în societatea agricolă locală, o societate care deține terenurile comunei după disoluția cooperativelor agricole de producție socialiste. Locuitorii romi din Lunca Mureșului nu dețin teren agricol și nu fac parte din această societate, muncesc însă ca și ziliei în cadrul acestei societăți. Și în aceste localități, populația
romă are ca și sursă de venit principală activitățile informale, printre care munca în
agricultură, construcții, colectare de fier vechi sau activități de menaj și curățenie.
Migrația pentru muncă
Nu am avut acces la date oficiale despre migrație în localitățile din clusterul Alba. Cu
toate acestea, interviurile și discuțiile purtate ne spun că, în general, din Aiud există o migrație internă pentru muncă în Alba Iulia și Sebeș (aproximativ 15-20%). Am
identificat doar trei persoane de etnie romă care fac naveta în Cluj-Napoca săptămânal pentru muncă în construcții. Un procent estimativ de 25-30% dintre locuitorii
din Unirea fac naveta pentru muncă, la Câmpeni sau Alba Iulia. Dintre romi, conform
declarațiilor reprezentanților primăriei și ale membrilor comunității, aproximativ 5%
fac naveta pentru muncă, în aceleași direcții prezentate anterior. În Lunca Mureșului,
așa cum afirmă reprezentanții primăriei, majoritatea celor angajați fac naveta pentru muncă (90%), la Alba Iulia sau Cluj-Napoca. Doar 3% dintre romii din Lunca
Mureșului sunt angajați și fac naveta pentru muncă, spre aceleași locații.
În Hopârta, aproximativ 80% din numărul total de salariați fac naveta pentru muncă la Aiud sau Alba Iulia, dintre care niciunul nu este de etnie romă. În comuna Sâncel,
60% din numărul total de salariați fac naveta pentru muncă la Blaj sau la Alba Iulia.
Din acest procent, doar 2% sunt romi care nu locuiesc în comunitățile compacte de
romi și fac naveta pentru muncă înspre Blaj (sunt angajați la o firmă de salubritate).
În toate localitățile din cluster, dar mai ales în Unirea și Sâncel, există migrația sezonieră înspre Germania, Spania și Franța pentru un procent estimativ de 15% din populația
din Unirea, 10% din populația din Sâncel. Din acest procent, în ambele localități, aproximativ 90% sunt de etnie romă. În Lunca Mureșului, conform declarațiilor reprezentanților
primăriei, migrația externă se situează în jurul a 10%, incluzând populația de etnie romă.
În Aiud, acest fenomen este mai pronunțat în anumite comunități (Budu, Feleud), unde există fenomenul migrației sezoniere înspre țări ca: Elveția, Franța sau Spania.
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Șomajul
Din punctul de vedere al șomajului, toate comunele studiate din clusterul Alba se
situează peste valoarea mediană a județului de care aparțin localitățile (vezi date
în Mini-atlasul cercetării). Comuna Hopârta este localitatea cu cea mai mare rată a
șomajului (18%). Trebuie menționat că cifrele pentru șomajul din mediul rural pot fi
distorsionate de forme ascunse de șomaj, mai cu seamă de șomajul agricol (pentru
că cei care au pământ nu sunt considerați șomeri, ci lucrători în agricultură). În orașul
Aiud, rata șomajului este situată undeva în jurul valorii de 5%. Aici, restructurarea
economiei în anii 1990 a fost ajustată de reorientarea unor grupuri socio-profesionale către sectorul terțiar de servicii, comerț, bănci și administrație. În cazul comunelor
apropiate de micile orașe din județ, a căror populație a reprezentat o mare parte a
forței fizice de muncă pentru industria care a dispărut după 1990, avem de-a face cu
situația în care forța de muncă concentrată anterior în profesii specifice din sectorul
primar nu a avut șansa de a găsi slujbe alternative în alte domenii (comuna Hopârta și Lunca Mureșului). Pentru localitățile din județul Alba, de la autorități nu am primit date oficiale despre șomaj, iar pentru orașul Aiud nu avem nici măcar informații
cu caracter estimativ. Conform estimărilor primite de la primării, 40% din populația
localităților Unirea și Hopârta este șomeră. Acest procent este puțin mai scăzut în
Lunca Mureșului (30%) și în Sâncel (25%). Pentru populația de romi, interlocutorii au
avansat ideea șomajului total.
Stocul de locuințe și utilități
În cazul comunei Hopârta, doar 12% din locuințe sunt conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă. În primăria orașului Aiud nu am obținut date cu privire la
aceste aspecte ale calității vieții. Mai precis, reprezentanții autorităților publice locale
afirmă că nu există probleme de acest gen în oraș, cu excepția romilor care locuiesc
în clădirile din centrul orașului, clădiri care urmează să fie retrocedate proprietarilor.
În comuna Unirea, Lunca Mureșului și Hopârta, reprezentanții primăriei consideră că
singurele clădiri care nu satisfac condițiile minime de trai sunt cele locuite de romi.
Pentru autoritățile locale din Sâncel, stocul de locuințe sau înzestrarea cu utilități nu
sunt percepute ca probleme.
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Servicii disponibile
În opinia respondenților din clusterul Alba, locuitorii orașului Aiud au acces la un sistem de sănătate mult mai dezvoltat. Acesta include un spital, un serviciu de ambulanță
și 12 medici de familie.1 În ceea ce privește serviciile culturale, orașul are o bibliotecă
publică, dar nu are sală de cinema sau teatru. De comuna Unirea și Lunca Mureșului
aparțin două sate izolate, și anume Ciugudu de Jos și Gura Arieșului, sate care nu au
acces real la niciun tip de serviciu public. Centrele de comună dispun de medici de
familie, farmacie și bibliotecă publică. Pentru serviciul medical de urgență, locuitorii
din aceste comune apelează la serviciul de ambulanță din Aiud sau Ocna Mureșului.
Medicul de familie din comuna Hopârta vizitează o dată pe săptămână fiecare sat
care aparține de comună : „Nu este spital în comună, dar este un cabinet familial. Este
un medic de familie care vine din Ocna Mureș câte o zi în fiecare sat. Fiind cinci sate,
în fiecare zi merge într-unul. Este cu normă întreagă.” În Sâncel există două farmacii
și doi medici de familie cu normă întreagă, așa cum reiese din afirmațiile asistentei
medicale: „Spital nu există în comună. E la Blaj, la 4 kilometri. Sunt doi medici de familie generaliști. Ei sunt cu normă întreagă.” Cel mai apropriat serviciu de ambulanță
este la Aiud sau Blaj.
Drumuri și transportul în comun
Reprezentanții primăriilor din localitățile din județul Alba estimează că 40% din străzile orașului Aiud sunt pavate. În Unirea, drumurile sunt pavate în proporție de 45%,
40% în Hopârta, și 31% în Sâncel (ceea ce nu înseamnă că străzile sunt asfaltate în fiecare caz). În Lunca Mureșului, majoritatea drumurilor nu sunt pavate.
În Aiud există o gară și stații de autobuz, pentru autobuze care circulă pe mai multe rute, spre exemplu Alba Iulia, Sibiu, București, Cluj-Napoca. În Lunca Mureșului,
Unirea și Hopârta există de asemenea gară (sau haltă) și autobuze care circulă pe
aceleași rute ca și cele menționate anterior. Sâncel nu are gară, dar există stații de autobuz care circulă pe ruta Iclod-Sâncel-Blaj-Teiuș-Alba Iulia.

1 Prezentată în Anexa 1 a volumului, Harta (h) reflectă cartografic accesul la servicii de ambulanță din
localitățile clusterului Alba.
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2.3. Instituții socio-culturale
Școli
Dintre localitățile studiate din județul Alba, 12 sate nu au unitate școlară cu ciclul de
învățământ gimnazial (clasele 5-8). Elevii sunt nevoiți să parcurgă o distanță de circa
30 de minute până la cea mai apropiată așezare unde există unitate de învățământ
de acest tip. Comuna Hopârta dispune de cel mai scăzut capital educațional din
acest grup de localități și cel mai mare număr de adulți care nu au frecventat școala
(vezi Mini-atlasul cercetării). Cu toate acestea, are unitate școlară pentru predare în
ciclul gimnazial (clasele 5-8). Cel mai izolat sat din cluster este Silivaș. Aici locuiește
cea mai mare comunitate de romi. Rata școlarizării este cea mai mică în această
așezare.
Organizații sociale și culturale publice și private
Cu excepția Partidei Romilor Pro-Europa, care are filiale în fiecare dintre localitățile
studiate din clusterul Alba, există puține organizații care să își desfășoare activitatea în această zonă. Din interviurile realizate în Aiud a reieșit că există două
organizații neguvernamentale vizibile pentru populația romă și din partea cărora
beneficiază de servicii de sprijin. Este vorba despre un centru de tip școală după
școală pentru copii, care oferă servicii educaționale și recreative pentru copiii romi
din comunitatea Feleud și o organizație care are o casă de tip familial și un program de tip școală după școală; la acesta din urmă participă copii romi din Aiud, în
special din comunitatea Bufa. În comuna Unirea, Biserica Penticostală derulează un
program de tip școală după școală și oferă sprijin material comunității rome sărace, mai ales celor din comunitatea Bulgăr. În Lunca Mureșului, Hopârta și Sâncel nu
am putut identifica nicio organizație care să ofere servicii etnicilor romi, cu excepția
Partidei Romilor, care însă este de cele mai multe ori contestată de către populația
romă la nivel local.
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2.4. Zone locuite preponderent de romi2
În Municipiul Aiud am identificat trei zone locuite preponderent de persoane de etnie romă: Poligon, Bufa și anumite străzi din Feleud. O altă zonă mixtă din punct de
vedere etnic, în care locuiesc persoane dezavantajate este pe strada Bethlen Gabor;
această zonă se află în vecinătatea primăriei.
Aiud – comunitatea Poligon
Poligon este denumirea informală a zonei. Numele formal este strada Hotar 101, dar
chiar și autoritățile publice locale utilizează numele de Poligon atunci când se referă la
această zonă. Această așezare s-a format în 2010, când autoritățile locale au evacuat
un număr de aproximativ 25 de familii dintr-o clădire din centrul orașului. Autoritățile
publice locale explică această decizie prin faptul că această clădire, care în trecut a
fost utilizată pentru locuințe sociale, a fost retrocedată foștilor proprietari. Etnicii romi
care locuiau în această clădire afirmă că în momentul în care au fost anunțați că vor fi
relocați, autoritățile le-au spus că au fost construite (sau că vor fi construite) locuințe
sociale pentru ei în altă parte a orașului. Ei declară că au fost forțați să își mute toate
lucrurile cu ajutorul tractoarelor de la compania locală de salubritate și li s-a spus să
ia cu ei toate materialele pe care le vor putea folosi să își construiască case pe un alt
teren. Au fost relocați pe un teren pustiu (cu excepția unor pereți rămași de la foste
construcții) pe malul râului Mureș, teren care în trecut era folosit ca unitate militară/poligon de tragere. Populația romă de aici locuiește în barăci improvizate din lemn, textile și carton sau în case din chirpici. Nu au documente de proprietate pentru teren sau
pentru casele improvizate, însă plătesc impozit pentru teren la primărie.
Eu nu știu nimic. A venit soacră-mea aici și ne-a spus că nouă nu ne-au dat
casă, ce facem, unde stăm? Și mâine trebuie să ne mutăm. Și când am venit
aici am văzut că nu avem casă (...) Și soacră-mea a spus că o să stăm aici,
până ne facem și noi ceva. Și pe urmă ne-am luat fiecare cărămizi, care au rămas după demolare. La fiare au săpat atunci, făcea bani, am făcut casă. A fost
rău... Și acum e rău, că suntem necăjiți... (Femeie romă, cluster Alba)
2 Conform metodologiei cercetării, de-a lungul tururilor sociale efectuate în prima fază a muncii de teren (când
am stat de vorbă cu mai mulți actori locali din instituții și comunități), am rugat interlocutorii noștri să marcheze
pe harta localităților zonele pe care ei le consideră drept zone locuite preponderent de romi și zone locuite preponderent de săraci. Astfel au rezultat hărțile sociale prezentate în Anexa 2 a volumului. Pentru fiecare localitate
dintre cele 5 aparținând clusterului Alba am ales aici câte una dintre hărțile sociale obținute.
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Primarul ne-a spus că trebuie să ne mutăm. I-am spus că n-am unde să stau
și mi-o spus să mă descurc. Au fost aici ceva garaje. Le-am desfăcut și am luat
cărămida, acoperișul și mi-am făcut. Am mai găsit și ceva fiare pe aici, le-am
vândut și am cumpărat materiale. Că nu lucram. Minciuni... (...) Nu știu, am
auzit că ne mută de aici că trece pe aici o stradă. Le-o promis la alții că le face
32 de case, dar nu le-o făcut. (Bărbat rom, cluster Alba)
Nimeni nu mă bagă în seamă, nici primarul. Ne tot spune că nu este, că nu
se poate. I-am spus că n-am casă, că-s pe drumuri și mi-a spus să mă duc sămi fac. Ne-a alungat pe toți aici, fără nimic. Să ne facem, din ce să ne facem?
(Femeie romă, cluster Alba)
Aici a fost o unitate militară. Aici i-au alungat pe toți țiganii, să nu mai stea
în centru, Ne ne-o dat nimic. (Bărbat rom, cluster Alba)

Reprezentanții autorităților locale consideră că în astfel de situații, în care
locuințele sunt revendicate, este dificil pentru autorități să găsească în scurt timp
soluții. Totuși, ei afirmă că au în derulare un proiect prin care se dorește construirea
de locuințe pentru persoanele evacuate. Dintr-o altă perspectivă, tot un reprezentant
al primăriei acuză condițiile insalubre în care romii trăiau, lucru care din punctul lui
de vedere a condus la relocări.
Noi încercăm printr-un proiect pe care îl avem în zona Bufa, pe cei care sunt
evacuați romi, nu sunt numai romi, mai sunt și români și maghiari din casele
naționalizate să îi mutăm în acea locație unde o să avem, sperăm, în jur de
100 de case. (Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)
Ei locuiau în centru, în case naționalizate, care erau în stare bună. Trebuiau doar să plătească chiria, care era o sumă infimă. Au distrus casele, le-au
transformat în focare de infecție. Acestea au fost demolate și au trebuit să îi
mute pe cei ce locuiau aici. Asta s-a întâmplat acum doi ani jumate. Unii dintre ei sunt reduși mintal. Majoritatea sunt cu handicap mintal sau locomotor,
deși nu toți au certificat de handicap. Acum avem însă un proiect prin care se
construiesc 31 de locuințe sociale în zona Hotar pentru cei ce au fost mutați.
(Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)
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Romii din Poligon spun că nu se identifică cu un anumit neam de romi, deși își
amintesc că părinții lor își spuneau caștalii, băieși și romunguri. Cea mai mare parte dintre ei vorbesc limba romani. Nu revendică niciun fel de apartenență religioasă. Majoritatea persoanelor intervievate (din Poligon, dar și din afara acestei așezări)
susțin că aceasta este cea mai săracă comunitate din grupul de localități studiate de
noi. Comunitatea nu are acces la curent electric (cu excepția unei conexiuni improvizate), rețea de apă sau sistem de încălzire. Afirmă că lemnele pentru încălzire sunt
scumpe și de multe ori nu își permit să le cumpere. Drumurile de pământ îngreunează accesul în zonă. Nu există transport public în zonă, membrii comunității sunt
nevoiți să treacă peste calea ferată și să meargă pe jos 30-40 de minute până la cea
mai apropiată școală, stație de autobuz, spital sau piață de alimente. Niciunul dintre copiii din Poligon nu frecventează școala sau grădinița și niciun adult nu este angajat. Adulții care locuiesc în comunitate estimează că majoritatea lor a absolvit mai
puțin de patru clase. Conform declarațiilor reprezentanților autorităților publice locale, 85% primesc venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru copii. Aceleași persoane consideră că în această comunitate trăiesc doar „persoane handicapate sau
bolnavi mintali” și de aceea nu se poate lucra cu ei pentru îmbunătățirea situației lor.
Adulții și copiii din comunitate spun că pentru a supraviețui caută zilnic prin gunoaie. Tot ca și sursă de venit, caută fier în zona în care trăiesc și în împrejurimi. Întrebați
cine îi reprezintă în relația lor cu primăria, au nominalizat un lider rom informal din
comunitatea vecină (Bufa).
Toți suntem necăjiți, de aici. Niciunul nu-i bogat. De la capătul ăla până la celălalt. Unu sau doi care lucrează… în rest, nimeni. (Femeie romă, cluster Alba)
Nu avem nimic. Ne-a scris numai pe o hârtie casele. Contracte n-are nimeni.
Plătim numai chirie.... (Bărbat rom, cluster Alba)
Cum să meargă [la școală], pe jos? E departe, să mergi până în centru la generală. Și nici nu au cu ce. Desculți, dezbrăcați? N-au cum să meargă. Nici măcar un autobuz nu este.... (...) a spus că pune transport, pentru copii la școală
(...) da nu vrea să-i aprobe, că o spus cu nu este șofer. (Femeie romă, cluster
Alba)
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Aiud – comunitatea Bufa
Comunitatea Bufa (denumită formal strada Hotar) este apropiată de comunitatea Poligon și se situează tot la periferia orașului. Aici trăiesc aproximativ 100 de persoane,
toate de etnie romă. Întrebați de istoria locului, au spus că ei s-au născut aici, la fel ca
părinții și bunicii lor. Majoritatea celor care locuiesc în această zonă sunt înrudiți între ei. Unii dintre intervievați au povestit că zona s-a format începând de la o singură
familie de romi (familia Bufa), care s-a mutat aici și a fost angajată pentru curățenia
orașului. Alți intervievați spun că această familie era de fapt o familie bogată de romi,
care deținea o herghelie și cea mai mare parte a terenurilor din zonă. Ei spun că actele care pot dovedi aceste lucruri s-au pierdut la o inundație care a avut loc acum
mai bine de 30 de ani. Romii care locuiesc în Bufa se autonumesc romunguri și o
mare parte dintre ei vorbesc limba romani, dar și limba maghiară. Condițiile de trai
din Bufa sunt oarecum mai bune decât în Poligon, dar tot precare. Nu există acces
la rețeaua de apă (există doar o cișmea), sistemul de încălzire și canalizare. Din cauza datoriilor la plata curentului electric, multe gospodării au fost deconectate. Accesul la servicii și oportunități în general este limitat de lipsa mijloacelor de transport
în comun. Drumurile de pământ și faptul că trebuie să treacă peste calea ferată și să
se deplaseze pe jos circa 30 de minute până la prima stație de autobuz, școală sau
spital reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale comunității, în opinia localnicilor. Departamentul de Asistență Socială din Primărie a angajat patru asistente medicale comunitare pentru a asigura servicii medicale persoanelor dezavantajate, mai
ales romilor, iar aceste asistente medicale comunitare vizitează uneori comunitatea.
În privința caselor, locuitorii nu au documente legale care să ateste proprietatea asupra caselor sau terenurilor pe care sunt construite aceste case. Totuși, sunt obligați
să plătească impozit la primărie, în temeiul unui acord verbal prin care li s-a atribuit
proprietatea caselor.
Am mers la primărie și am cerut teren pentru casă. Au spus „du-te și fă!”. Așa
au făcut, cu mâna. Le-am spus să vină, să vadă, să n-am probleme, să nu mă
dărâme. M-au întrebat pe ce poziție sunt. Le-am spus că nu știu cu poziții...
(...).Nimic. Nu se fac acte. Când o să am casă o să plătesc impozit. Dar pe cămara asta ce să plătesc? (Bărbat rom, cluster Alba)
Când stau așa dimineața și merge la scoală pe jos și de multe ori îi frig și văd
că într-o bluză merge mi se rupe inima… și oricum o mamă când își vede
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copilul că merge în halul ăla, o mama e tot mamă, o doare, da altcineva cine
să te înțeleagă? (Femeie romă, cluster Alba)
Drumul ăsta dacă l-ar face, ne-au tot promis, am fost și la primărie și am
întrebat... să bage autobuz, sunt autobuze care trec pe lângă noi și merg în
celelalte sate după copii, dar nu intră pe strada la noi, zic că e rău drumul...
Cum să trimiți copiii iarna pe drum, peste calea ferată, copil de clasa I? Dacă
se întâmplă ceva cu el? Ăsta e cel mai important lucru aici, și apoi locurile de
muncă. (Bărbat rom, cluster Alba)

Persoanele intervievate în această comunitate nu au putut estima nivelul de
educație al adulților din zonă, dar cei mai mulți presupun că majoritatea a absolvit școala primară (patru clase) urmată de învățământul obligatoriu (opt sau zece
clase). În ceea ce privește participarea copiilor la școală, interlocutorii noștri au estimat că 40% dintre copii frecventează grădinița și 80% dintre copii sub 16 ani frecventează școala. Doar doi adolescenți romi sunt înscriși la liceu. Reprezentanții primăriei afirmă că 75% dintre romii din comunitate primesc VMG și ajutor de încălzire. Ei au menționat și alocația pentru copii ca sursă importantă de venit. 2% dintre
romi sunt angajați cu forme legale în construcții și fac naveta la Cluj-Napoca. Nu au
cunoștință de nicio femeie romă angajată cu forme legale. Ca și surse de venit alternative, reprezentanții primăriei afirmă că 90% dintre romii din comunitate (mai ales
bărbați) lucrează ca zilieri în agricultură, construcții (există situații în care angajatorul
merge în comunitate și alege câțiva muncitori de acolo), la vie, dar adună și fier vechi
sau chiar din pubele de gunoi, mai ales cei mai săraci din comunitate.
Intervievații din partea autorităților publice locale au declarat că în zona Bufa este
o comunitate mai liniștită, unde locuiesc oameni cu care se poate colabora și unde
nu sunt probleme deosebite.
Și romii pot fi încadrați în două categorii, cei cu care te poți întelege, respectă legile, cum ar fi comunitatea din Hotar, adică Bufa, unde este disciplină și
ordine și sunt oameni cu bun simț, curați și parcă mai emancipați și sunt cei
cu care nu te poți înțelege, ei doar vor și au drepturi și nu au obligații, cum
sunt cei de pe Bethlen Gabor. (Reprezentant al autorităților publice locale,
cluster Alba)
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Aiud – comunitatea Feleud (Budu, Vale, Pășunii)
Feleud este denumirea informală pentru Aiudul de Sus. Zona a fost o arie separată de
Aiud, dar a fost încorporată de municipalitatea Aiud. Există mai multe comunități de
romi în această zonă (Budu – aproximativ 57 de familii, Vale – aproximativ 40 de familii;
Pășunii –aproximativ 30 de familii). Se estimează că în Feleud trăiesc circa 500 de persoane de etnie romă. Cu excepția celor care s-au mutat aici din Teiuș, Deva sau Orăștie,
majoritatea spun că acesta este locul în care s-au născut. Romii din Feleud se autonumesc caștali, băieși, căldărari, geambași și cojocari, dar nu consideră că acest lucru este
important pentru ei. În Vale și Pășunii sunt mai mulți romi care vorbesc limba romani decât în Budu. Romii din Pășunii sunt cei care locuiesc în cele mai precare condiții. Această
parte a zonei se află în vecinătatea pășunii. Drumurile de aici sunt extrem de proaste din
cauză că sunt din pământ, iar bovinele trec zilnic prin această zonă. Un alt aspect critic
pentru romii care trăiesc în Pășunii este lipsa apei potabile. În trecut a fost adusă rețeaua
de apă în comunitate, însă în prezent nu mai funcționează. Singura fântână cu apă potabilă se află la o distanță de 500-1000 de metri de unele familii. Mare parte a familiilor
a fost deconectată de la rețeaua de curent electric din cauza datoriilor acumulate. Casele sunt în general compuse din una sau două camere, iar în case locuiesc în general
mai multe familii. În zona denumită Vale situația este similară, cu excepția drumurilor, o
parte din acestea fiind pavate. În privința activităților informale, romii din Feleud spun că
lucrează în agricultură pentru neromii din Feleud sau adună fier vechi.
Murim de sete aici în țigănia asta... Vara mergem în vale să spălăm hainele,
dar azi-vară a fost secetă... aducem hainele de la spălat cu cal și căruța, dădeam la țiganii de acolo 5 lei să le aducă cu căruța. Dar să pună ceas aici la
cișmeaua asta și să putem lua apă de aici... ca și în Bufa, dar acolo oamenii se
înțeleg... (Femeie romă, cluster Alba)
În Aiudul de sus, comunitățile respective preponderent cu romi, dar nu sunt
chiar numai romi și tocmai acea problemă este problema de integrare adică ei sunt integrați pentru că au vecini și de alte naționalități, și români și
maghiari, acel dialog, noi încercăm să îi facem să se simtă cetățenii Aiudului, egali cu toți ceilalți, dar trebuie să îi convingem că pe lângă drepturile pe
care le are orice cetățean are și obligații și prima obligație de a-și plăti serviciile care i le oferă și de a se integra și de a beneficia de aceste servicii pentru
că nu poate altfel. (Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)
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În Budu, migrația romilor din comunitate în Elveția în proporție de 20-30% a făcut
posibilă realizarea mai multor construcții noi și ameliorarea condițiilor de trai. Membrii comunității spun că majoritatea celor care au migrat colectează diferite aparate
din pubele pe care le vând când se întorc acasă. În această parte din Feleud, drumurile sunt pavate și există o cișmea cu apă potabilă în apropierea comunității. Există și
o familie bogată care a introdus apă curentă în casă. Oamenii de aici au acces la curent electric, dar nu sunt racordați la rețeaua de canalizare și de distribuție a gazului.
În afara surselor de venit de care dispun persoanele din Vale și Pășunii, circa 10% din
populația din Budu desfășoară și activități de comerț, mai precis participă la târgurile locale unde vând diferite produse. De asemenea, ei călătoresc și în alte sate pentru comerț. Una dintre problemele importante menționate de ei este că nu au pământ unde să construiască latrină pentru că locuințele lor sunt extrem de aglomerate. În toate zonele, cu excepția persoanelor care sunt angajați în migrație, procentul
angajaților nu este mai mare de 5 %. O majoritate de 85 % dintre ei primesc VMG
și alocația pentru copii. Membri comunității spun că majoritatea adulților au absolvit clasele primare. 85% dintre copii frecventează școala (numită și „școala țiganilor”
din Feleud), iar 15 dintre ei participă la un program școală după școală derulat de un
ONG local cu orientare religioasă. Mai ales copiii din Pășunii care frecventează programul școală după școală, și majoritatea celorlalți, împreună cu familiile lor au ales
să adere la religia penticostală sau baptistă. Doar 2% dintre copii își continuă studiile după absolvirea gimnaziului. În ceea ce privește transportul în comun, există stații
de autobuz apropiate de fiecare dintre aceste comunități. Drumul până în oraș durează circa 20 de minute. Toate serviciile publice sunt situate în oraș (primăria, serviciile sociale, oportunitățile de recreere, etc.). Ultimul aspect comun pentru toate
comunitățile este lipsa documentelor legale care atestă proprietatea terenurilor și caselor în care locuiesc. Ei au totuși obligația de a plăti impozit la primărie pentru teren,
la fel cum au proprietarii. Romii din Felud sunt reprezentați de un membru al ONGului local, care în prezent este membru și în Consiliul Local.
S-au desfășurat câteva proiecte, de către primărie. Au fost benefice, dar nu de
ajuns. O picătură la o găleată mai că nu se cunoaște. Ceea ce s-a făcut totuși
în ultimii ani și care a lăsat o urmă este implicarea bisericii în problematica
romilor. Biserica a făcut o casă și s-a văzut, a rămas. Biserica a ajutat o familie
care are cinci copii cu rechizite, ca să meargă la școală. Practic. Nu organizarea de seminarii, ca să mergem liderii pe la Brașov și să ne plângem că există
discriminare. (Reprezentant ONG, cluster Alba)
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În ceea ce privește persoanele de etnie romă din zona Bethlen Gabor, conform
declarațiilor reprezentanților primăriei, clădirea în care aceștia locuiesc a fost revendicată de către Eparhia Reformată de Ardeal și e posibil ca famiile care locuiesc în
această clădire să fie relocate.
Cei care sunt în zona centrală, și aici a fost în perioada comunistă un program, zic eu cu ghilimele, n-a fost scris nicăieri, ei au fost puși în locuințele
care au fost naționalizate și niciodată nu s-a avut pretenții de la ei - să își plătească chiria, să își întrețină locuința - și vedem Bethlen Gabor unde sunt distruse toate casele respective, care acum sunt retrocedate Eparhiei Reformate
de Ardeal; fostele case, locuințe ale profesorilor de la Colegiul Bethlen Gabor
s-au cam distrus. Deci a fost o politică proastă, din punctul meu de vedere
și făcută așa, cu bătaie lungă. (Reprezentant al autorităților publice locale,
cluster Alba)

Comuna Hopârta-Silivaș
În comuna Hopârta există o singură comunitate compactă de romi ce numără aproximativ 150 de membri. Această comunitate de romi nu este cunoscută ca având
o denumire formală, ea fiind amintită sub denumirea locală a satului în care este
poziționată, satul Silivaș. Istoricul formării comunității este neclar pentru romii
care locuiesc în această zonă.: „Această comunitate de romi este aici de pe vremea
strămoșilor noștri”. O parte dintre romi afirmă că sunt rudari, alții că sunt vătrași. Rudarii nu vorbesc limba romani, în timp ce vătrașii vorbesc. Casele romilor au fost construite înainte de 1962. Sunt construite din chirpici, iar condițiile de locuit sunt precare. Familii cu numeroși copii locuiesc într-o singură cameră.
Dacă ar fi să caracterizăm condițiile în care romii locuiesc, acestea sunt sub
limita decenței. O cameră de 3/3 m sau 3/4 metri, în care locuiesc 9 persoane, 12 persoane, în multe cazuri, câteva familii. Nu au loc, au o sobiță într-un
colt, un pat, două pe care pun capul. (Reprezentant al autorităților publice
locale, cluster Alba)

Din nou, și în cazul acestei comunități, avem de-a face cu lipsa documentelor care
atestă proprietatea caselor în care locuiesc, deși ei sunt obligați să plătească taxele la
primărie. În unele cazuri, datorită neplății facturilor, a fost întreruptă alimentarea cu

84

2. Contextul local
energie electrică. Deși autoritățile susțin că drumurile sunt în stare bună, realitatea
este diferită. Încălzirea locuințelor se face cu lemne și toți membrii comunității beneficiază de subvenție pentru încălzire. Pe lângă acest ajutor, ajutorul social reprezintă
venitul lor. Reprezentanții autorităților publice locale declară că cauzele sărăciei sunt
lipsa oportunităților de angajare și analfabetismul în cazul adulților. Romii nu își asumă apartenența la nicio religie. În comunitate există cultul baptist, care administrează
o cantină socială și mai există un centru educațional administrat de Filantropia Ortodoxă. Se susține că romii deseori trec de la un cult la altul în funcție de consistența
ajutorului material oferit de cele două culte. În domeniul educațional, există o școală
pentru romii din comunitate. Școala a fost construită din fonduri europene și se află
la 5 minute distanță de comunitate. Copiii care frecventează școala beneficiază de
serviciile Centrului Educațional Silivaș. În proporție de 90%, copiii din această comunitate care frecventează așa-numita „școală a țiganilor” finalizează doar ciclul primar. Ca și număr de persoane care sunt încadrate cu forme legale în muncă, acesta
este foarte redus, ba chiar egal cu zero. Reprezentanții primăriei declară că toți romii din comunitate beneficiază de venitul minim garantat. Dintre cele 60 de familii
care primesc VMG, 50 sunt familii de romi. Unii romi susțin că deseori sunt nevoiți să
cerșească sau să caute prin pubelele de gunoi ca să își poată asigura hrana zilnică.
În comuna Sâncel există două comunități compacte de romi. Una dintre ele se
numește comunitatea Sâncel (Luncii și Iancu Jianu) și numără aproximativ 141 de
membri, iar cea de-a doua este comunitatea Iclod, cu aproximativ 135 de membri.
Comunitatea este cunoscută după denumirea locală a satului Iclod. Comunitatea a
fost formată în urma evacuării a două familii din zona centrală și mutate în zona periferică unde locuiau și persoane ne-rome în acel moment. În timp, populația romă
din această zonă a devenit mai numeroasă, iar neromii au vândut casele romilor.
Filiația, descendența nu este nici aici foarte bine conturată pentru ei. Se numesc romi
de vatră, care în timp au renunțat la portul tradițional și o parte din tradiții, dar vorbesc limba romani. Trecând la condițiile de locuit, observăm că majoritatea caselor
au fost renovate. Construcțiile sunt făcute din cărămidă sau BCA și sunt acoperite cu
șindrilă. Drumurile sunt pavate în această zonă. Există și apă curentă și rețea de gaze.
Unele case nu sunt racordate la aceste utilități deși ele sunt accesibile în comunitate.
Cei care nu utilizează aceste servicii nu au resursele financiare necesare, ori renunță
la ele pentru costurile prea mari de racordare a gospodăriei la rețeaua de apă sau
gaz. Există și case care par a fi construite recent. 90% din case au ferestre termopan.
În ceea ce privește educația, am aflat că doar o mică parte a romilor este înscrisă la
școală. Atât în Sâncel, cât și în Iclod, există școli în apropierea comunităților de romi.
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În ciuda acestui fapt, ei se confruntă cu analfabetismul în rândul adulților și copiilor
romi. Chiar și cei înscriși la școală nu o frecventează. Situația se datorează migrației
masive a romilor în Franța, în zona Grenoble, unde își câștigă existența, după propria lor mărturie. Numărul angajaților romi este necunoscut. Din totalul de 180 de
indivizi, 20 de persoane se află în continuare în comună, mai ales bătrânii și femeile
ale căror partener a migrat, iar ele au rămas acasă ocupându-se cu îngrijirea copiilor.
Din totalul de 15 familii care primesc VMG, doar una este familie de romi (o femeie
rămasă văduvă). Este îngrijorător că mulți nu au cărți de identitate. Femeile nasc în
străinătate și sunt copii care la vârsta de 14 ani nu au certificat de naștere sau orice
alt tip de document.
Comuna Unirea – comunitatea Bulgăr
Zona Bulgăr este situată în unul din satele comunei Unirea, Unirea 2, care este numită și Vinț sau Vereșmort. Aproximativ 400 de persoane trăiesc în această comunitate,
toate de etnie romă. Unul dintre bătrânii comunității a explicat că el știe că această
comunitate s-a format datorită viei care a fost aici, mai precis datorită faptului că maghiarii bogați, proprietarii viei au avut nevoie de romi să lucreze viile de aici.
Cât despre romi, ei au o așezare veche aici. În istoria lor se presupune că ar
fi venit odată cu aducerea lor de către grofii care au fost aici în Unirea. Veres
e nume unguresc, Unirea nu se chema Unirea, se chema Vinț, tot un nume
săsesc, german, tot un grof purta numele ăsta și avea multe vii. Vinț, vințăler
înseamnă vier și au fost într-adevăr multe vii, multe pomării, dar după intrarea comunismului le-a luat statul, după ce le-a luat statul a venit revoluția,
le-a lăsat în grija fiecărui fost proprietar care le-a revendicat și așa că cei care
au lucrat odată la vii și la cetățeni acasă nu mai au de lucru. (Bărbat rom,
cluster Alba)

Marea majoritate (85%) a caselor sunt construite din chirpici, de aici și numele de Bulgăr al comunității. Comunitatea se află foarte aproape de drumul național,
iar oamenii cred că din această cauză primarii au încercat în rânduri repetate să-i
mute de aici. În 2005, primarul a încercat să-i mute pe un teren agricol abandonat
din Dumbrava sau Ciugud (sate ce aparțin de aceeași comună), dar liderul informal
al comunității a informat mass-media și din cauza presiunii primarul a renunțat la
această inițiativă.

86

2. Contextul local
Primarul care a fost acuma spunea să îi ducă să îi pună într-un grajd, atunci
a venit televiziunea aici, asta a fost acum 8 ani. Primarul de atunci a avut
multe reclamații că romii de aici nu sunt curați, nu sunt ordonați, nu merg la
școală, nu merg la lucru și atunci el s-a hotărât cu consilierii lui să îi mute de
aici pentru că sunt chiar aici în șoseaua asta națională și să îi ducă într-un sat
undeva la un colectiv părăsit și acolo să le amenajeze și să îi mute acolo. În
primul rând nu au vrut nici ei pentru că nu au fost învățați acolo, în al doilea
rând au apelat și la noi și au întrebat ”Ce fel de timp e acesta, să fie mutați
forțat? (Bărbat rom, cluster Alba)

Majoritatea romilor de aici se autoidentifică ca fiind caștalăi, dar spun că sunt în
această zonă și țigani de curte, iar pe una dintre străzi sunt și țigani de mătase.
[Țiganii de mătase]sunt țigani domnoși, care au venituri bune, mai civilizați.
S-au integrat în toate societățile, indiferent c-au fost comuniștii sau democrații.
Ei au avut o viață frumoasă și decentă. Au muncit în fabrici, au făcut afaceri și
n-au avut de-a face cu comunitățile de romi. (Bărbat rom, cluster Alba)
Noi suntem romi de curte, de curte boierească. Pe vremea când aici erai nobili
unguri sau austrieci angajau la curtea lor romi în care aveau încredere pentru diferite treburi cum ar fi cameriste, bucătărese, grăjdari. Aveau și pentru
câmp, le făceau case și ei răspundeau de toată proprietatea boierului. Părinții
noștri au prins așa ceva, la grofii din Unirea. Aceștia sunt țiganii de casă, care
stau într-un singur loc, spre deosebire de căldărari care merg peste tot, în
Franța, în Anglia. (Bărbat rom, cluster Alba)

Majoritatea sunt afiliați Bisericii Penticostale, care are o biserică în zona în care
aceștia locuiesc. Doar un procent de 5% din străzi sunt în condiții bune, 3% sunt
pavate iar restul sunt drumuri de pământ. Comunitatea nu dispune de apă curentă, doar de o fântână aflată la capătul drumului ce duce la comunitate. Casele sunt
în general racordate la rețeaua electrică și sunt încălzite cu lemne. Școala, spitalul, primăria și stația de autobuz, la fel ca facilitățile de recreere se află la o distanță
de 1.5 kilometri. Membrii comunității consideră că această comunitatea este săracă pentru că nu există oportunități de angajare în zonă. Doar 10% din romii de aici
sunt angajați cu forme legale, în timp ce aproximativ 20-30% migrează în Germania
sau Spania pentru muncă contractuală sezonieră sau migrează ilegal în Franța. Un
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fenomen interesant este modul în care romii de aici afișează disponibilitatea pentru
muncă. În timpul zilei stau pe podul din capătul străzii și astfel comunică celorlalți că
doresc să lucreze. Angajatorii sau persoane din sat vin aici și „aleg” persoane pentru muncă informală în agricultură, construcții sau deszăpezire. O altă sursă de venit o reprezintă colectarea fierului. 60% dintre romii din Bulgăr primesc VMG și ajutor pentru încălzire. Aproape 100% din copiii comunității merg la școală; un lider
informal crede că acest lucru se datorează existenței unui program tip școală după
școală, în care este inclusă și o cantină socială, susținut de biserica penticostală. Doar
1% dintre tineri copii merg la liceu în Ocna Mureș. Liderul informal al comunității
este reprezentantul bisericii penticostale. Acesta spune că a încercat să conlucreze
cu primăria, dar nu a fost posibil. Câteva familii de romi din Hădăreni s-au mutat în
apropierea comunității din Bulgăr după un conflict din 1993, dar au decis să cumpere case pe „strada românilor”. Ei nu sunt acceptați de locuitorii din Bulgăr.
În opinia autorităților locale, comunitatea din romi din Bulgăr este una cu mai puține
probleme, comparativ cu celelalte în care locuiesc romi. De asemenea, ei apreciază pozitiv interesul pe care consideră că romii din Bulgăr îl au pentru educație și muncă.
Mi se pare că cei din Bulgăr sunt mult, mult mai educați decât cei din partea
astalaltă. Chiar cei din zona Bulgăr, acolo îi cunosc și mult mai bine, am avut
mai multe întâlniri cu ei din mai multe puncte de vedere sunt mai antrenați
pentru un loc de muncă, vin cu mai puține probleme la primărie să le rezolve primăria problemele, pe când ceilalți au mult mai multe, încearcă să aibă
mai mult sprijin din partea primăriei și li se pare că totul se poate rezolva
numai dintr-o primărie, dar nu putem să spunem că avem o comunitate de
romi foarte problematică. (Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)

Comuna Unirea, zona Lăutarilor și Pustă
Lăutarilor (zonă denumită formal strada Traian) și Pustă sunt situate într-o zonă centrală a comunei Unirea, pe o colină apropiată de drumul național. Aproximativ 320 de
persoane de etnie romă trăiesc în această comunitate. Se consideră caștalăi, băieși,
geambași și cojocari și vorbesc limba romani. Unii dintre ei merg la Biserica Penticostală, dar spun că nu au niciun fel de afiliere religioasă. Romii care trăiesc în Pustă
consideră că ei sunt cei mai săraci, dar poate nu chiar atât de săraci ca și cei din Poligon. Își amintesc că au fost relocați în această zonă când erau încă copii. După cum își

88

2. Contextul local
amintesc, au fost mutați de pe dealul de vizavi pentru că autoritățile locale au vrut să
construiască ceva pe acel pământ. Locul în care trăiesc acum este aproape de groapa
de gunoi a satului, unde se adună și se ard gunoaiele. Nu au documente de proprietate pentru casele sau terenurile pe care locuiesc, plătesc însă impozit pe teren. Casele din Pustă sunt din chirpici, într-o zonă expusă alunecărilor de teren. Ei trăiesc cu
frica alunecărilor de teren și se tem că li se vor dărâma casele.
Asta e problema, noi suntem săraci și dacă nu ne facem noi din cât putem nu
ne ajută nimeni (...) Altceva nu avem ca alți oameni gospodari, o găină, un
porc, noi ce avem, gunoaiele noastre? (...)Unde să faci aici un coteț, unde? Aici
nu poți să faci nimic că locul ăsta se surpă. Ăsta când vrea Dumnezeu îl ia cu
tot cu noi și cu căși. (Femeie romă, cluster Alba)
De exemplu, mie acuma două luni mi-a tras din ajutor 200 de lei fără 50. Și
a zis că pentru nu știu ce la Alba pentru casă...impozit de casă. Dar ăsta nu e
impozit de casă, aicea nimeni nu are o hârtie de casă, mă, asta-i casa mea, e
curtea mea, n-are nimeni. Cine vrea își face casă, cine vrea pleacă... Și dacă
m-am dus să îi spun o zis că pe el nu îl interesează. O zis că ne bagă pază sus
la primărie de poliție ca să nu mai urcăm la primărie, o zis că așa a venit regulile să ne tragă impozit. (Bărbat rom, cluster Alba)
Șanțul de jos, au zis că-l astupă, trimite excavator, copiii se joacă în zona aia,
sunt șerpi. În șanțul ăla au mai căzut doi copii. Au avut noroc că nu era făcut
adânc cu excavatorul. Au găsit și un cadavru .... (Femeie romă, cluster Alba)
O fost zvonuri că ne mută și ne face casă aici sus în cimitir. La un moment
dat, când o venit primarul ăsta nu s-o mai auzit nimic. Popa o zis că acolo
nu se pune nimeni că acolo nu e loc de casă, că e loc de cimitir. (Bărbat rom,
cluster Alba)

Pentru a intra în comunitate, trebuie parcurs un urcuș dificil pe o stradă din pământ. Doar una dintre casele de aici este conectată la rețeaua electrică. Nu există apă
curentă (există doar o fântână la capătul drumului) și nu este gaz. Oamenii au explicat că nu primesc ajutor pentru încălzire (pentru încălzirea cu lemne) din cauza unor
amenzi neplătite (pentru călătorii fără bilet în Aiud sau pentru neplata taxelor pentru teren).
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Când vor ne dau ajutorul, când nu, nu. Pe noi nu ne crede nimeni, că noi suntem romi (...). Dacă nu te cerți cu ei nu faci nimic. Dacă zbieri zic că ești țigan
și de-aia vorbești așa. Nicicum nu-i bine. (Femeie romă, cluster Alba)
Acuma nu mai merge nimeni că știm că-i un primar rău, nu ne ajută, după
ce să mergem? Nu ne aduce aici niște balastru să pună aici, niște pietriș ceva
pentru că atunci când plouă nu mai poți ieși afară de aici. (Bărbat rom, cluster Alba)

Reprezentanții primăriei consideră că Pusta este zona cea mai săracă din comuna Unirea, dar că acest lucru se datorează pe de o parte condițiilor economice dificile la nivelul județului Alba, dar și dezinteresului locuitorilor de aici pentru muncă,
pe de altă parte.
Cei din Pustă din zona asta trăiesc și într-o sărăcie mai mare și nici nu fac
eforturi mai mari (...).singura problemă a lor că într-adevăr nu putem să le
oferim chiar ce le dorim, cum îmi doresc eu să aibă fiecare loc de muncă, să
aibă posibilitatea să își educe copiii la modul în care m-am exprimat înainte, problema este nu prea putem să ne plângem că avem probleme de furt,
infracțiuni ș.a.m.d., au mai fost situații, dar mai limitate. (Reprezentant al
autorităților publice locale, cluster Alba)
Noi ca și instituție, pe o mare parte i-am și cuprins în ajutor social dacă s-au
încadrat, dar nu putem să le rezolvăm noi problemele personale de genul
”trebuie să cumpărăm medicamente” sau unul vreau doi saci de ciment să își
facă nu știu ce la casă. În trecut s-au mai practicat, în prezent nu avem nicio
bază legală să le mai practicăm. (Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)

Toate serviciile sunt în apropierea comunității, cu excepția școlii după școală și a
cantinei sociale. Acestea sunt la aproape 2 kilometri distanță. Doar 40% dintre copii
frecventează grădinița. Profesorii sunt de părere că aproximativ 90% dintre copii de
vârstă școlară frecventează școala, însă membri comunității spun că de obicei copiii
nu merg la școală. În afară de cei 5% dintre adulți care sunt angajați, restul beneficiază de VMG (75%) și lucrează informal în agricultură sau construcții. Comunitatea
din strada Lăutarilor este diferită pentru că în jur de 20% dintre membri migrează

90

2. Contextul local
în Germania pentru munci sezoniere, cu contract de muncă sau migrează ilegal în
Franța. În aceste cazuri ei au construit case noi sau le-au renovat pe cele vechi. Sunt
alte două sau trei familii care fac comerț cu articole de îmbrăcăminte din blană de
oaie. Drumurile sunt pavate în această zonă și este asigurat accesul la curent electric și apă curentă. Nici în Lăutarilor locuitorii romii nu au documente legale pentru
construcții și teren. Cu toate acestea, ei plătesc impozit la primărie. Reprezentantul
precedent al romilor în consiliul local este liderul informal al acestei comunități.
Comuna Unirea – Ciugudu de Jos
Locuitorii romi din Ciugudu de Jos nu reprezintă o comunitate segregată din punct
de vedere rezidențial; în majoritate, casele lor se află printre cele ale neromilor din
sat. Conform declarațiilor expertului pe problemele romilor din primărie, aici trăiesc
aproximativ 20-25 de familii, printre care există și familii mixte. Ne-a fost dificil să găsim romii din sat la vizita noastră pe teren. Am întâlnit doar două familii și am adunat
următoarele date: majoritatea romilor sunt șomeri, beneficiază de VMG, de obicei lucrează ca zilieri în agricultură sau fac mături din nuiele și le vând. Cea mai mare problemă cu care se confruntă este lipsa mijloacelor de transport în comun, pentru că
nu există transport în comun pe ruta Ciugudu de Jos – Unirea, care se află la aproximativ 10 kilometri distanță. În sat există o școală, însă pentru medicul de familie sau
primărie locuitorii trebuie să meargă în Unirea.
Comuna Lunca Mureșului – Dealul Țiganilor, Drumul Țării și Gostat
O altă comunitate de romi se află în zona centrală a comunei Lunca Mureșului și cuprinde trei zone distincte: Dealul Țiganilor, Drumul Țării și Gostat. Se estimează că aici
trăiesc 100 de familii (reprezentanții romilor estimează în jur de 300 de persoane) de
etnie romă. Ei spun că au moștenit casele în care stau de la părinții și bunicii lor. Își
amintesc că se povestea că s-au mutat aici în perioada comunistă pentru că aici au
avut șansa să găsească de lucru la CAP și IAS.
Au venit pentru că era un IAS unde au lucrat peste 200, și CAP-ul era. Și a fost
totuși o zonă bună. I-a atras, au văzut că erau oamenii mai buni și i-au lăsat
să se stabilească și gata. Și acuma își fac câte o ciupercă aici, una acolo, poate într-o curte sunt 4-5 familii. (Reprezentant al autorităților publice locale,
cluster Alba)

91

CAPITOLUL II. Alba
N-am ajuns cu țiganii la nicio concluzie, în monografie n-o fost pomenit nimic de ei, ei sunt de peste 100 de ani aici, acuma la număr n-o fost întotdeauna atâția, dar dealul întotdeauna de ei o fost plin (...). O fost o zonă unde
n-o trebuit să construiască. În anii 70 când o fost alunecarea de teren, după
inundații, acolo o dispărut cel puțin 15 căși, dar s-o refăcut,în mare parte tot
țigani îs. Cine riscă să își construiască într-o zonă în care nu trebuie... (Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)

Se consideră romungrii și caștalăi, dar și țigani de mătase sau căldărari. Vorbesc
mai ales limba maghiară și româna, dar și limba romani. Există o dispută despre afilierea religioasă a romilor de aici, pentru că atât Biserica Reformată, cât și cea Ortodoxă încearcă să-i coopteze în biserica lor. După cum spun localnicii romi, primii dau
de muncă romilor pe pământul parohiei, iar cei din urmă nu cer bani pentru a boteza sau înmormânta romii din comunitate. Casele romilor sunt extrem de aglomerate,
condițiile de trai sunt precare. S-au construit două sau trei case pe terenul destinat
inițial unei singure case. Reprezentanții primăriei spun că nu există pământ pentru
extinderea caselor și nu există nici posibilitatea ca ei să devină proprietarii de drept
ai caselor în care stau. Totuși, cu toții sunt obligați să plătească taxe primăriei pentru că sunt „tolerați” pe terenul pe care locuiesc, afirmă un reprezentant al primăriei.
Bineînțeles că n-au niciunul actele de construire a unei ciuperci, a unei căsuțe,
dar să spunem că sunt care au o arie două și acolo fac mai multe căsuțe și
toți copiii s-au căsătorit și stau acolo așa, chiar te minunezi când mergi acolo
și vezi....bineînțeles noi îi înregistrăm, plătesc impozit, sume modice, pentru că
sunt făcute din pământ, nu? Fără utilități, dar nu, sunt înregistrați....Terenul a
fost să zicem a bunicului, tot de etnie, a avut 200 de mp, așa, copilul, nepotul, strănepotul, și-au construit acolo, sunt așa, numai alei...N-au cum, să zică
mersi, că au buletine, au certificate de naștere, a fost o campanie, a fost un an
când i-am adunat pe toți le-am făcut acte. (Reprezentant al autorităților publice locale, cluster Alba)

Casele sunt racordate la curent electric, cu excepția acelora care au fost deconectate din cauza datoriilor (30%). În această zonă există un risc crescut de alunecări de
teren. Drumurile nu sunt pavate, nu există apă curentă. Apa se aduce de la o fântână aflată la capătul străzii. Deși au fost racordați la sistemul de încălzire cu gaz, 90%
dintre case au fost deconectate din cauza neplății. Comunitatea se află în apropierea
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stației de autobuz și a gării, și în apropierea altor servicii și facilități din comună. În jur
de 5% dintre romii din zonă sunt angajați cu forme legale și fac naveta să muncească în Cluj-Napoca sau Alba Iulia. Pentru 90% dintre ei sursele de venit sunt VMG și
ajutorul pentru încălzire. Totuși, din cauză că nu plătesc taxele locale, inclusiv taxa pe
terenul pe care locuiesc, le-a fost refuzat acordarea ajutoarelor sociale. Autoritățile
locale dezbat posibilitatea să rețină sumele datorate direct din VMG, înainte de face
plata înspre beneficiari.
Romii de la noi îs foarte necăjiți, îs care stau vai și amar, îs care stau cinci întro casă, îs familii care stau 3 într-o casă. Nu știu ce să fac, că i-aș ajuta, dar
unde mergem noi ne resping (...) Ați văzut dealul ăla de la noi, ăla vine jos pe
noi. Casa mea de acolo, cam o jumătate de metru a căzut în jos, pereții mei
toți crapă. M-am dus la primar să îi spun să facă ceva că tot alunecă pământul. A dat câteva traverse, vreo 4 saci de ciment și asta a fost tot. (...) S-a dus
la niște români și le-a făcut de toate, șanțuri, dar nouă nu. Pe noi ne vede la
un nivel mai jos, că noi nu știm să vorbim sau nu gândim ce vorbim. (Femeie
romă, cluster Alba)

Locuitorii romi din Lunca Mureșului lucrează și ca zilieri în agricultură (mai ales
pentru societatea agricolă locală). În plus, fac curățenie și adună fier. Membrii
comunității ne-au spus că 99% dintre copii merg la școală, dar rareori își continuă
studiile după absolvirea celor opt clase, pentru că ar trebui să facă naveta. Nu au putut estima nivelul de educație al adulților. Comunitatea este reprezentată de șeful filialei locale a Partidei Romilor și soția lui, care este la rândul ei recunoscută ca lider.

3. Rețeaua școlară
3.1. Participare școlară și segregare
Datele statistice obținute de la școlile din localitățile din clusterul din județul Alba raportează un procent mare de copii romi care frecventează și absolvesc școala. Este
interesant de observat că profesorii vorbesc despre absenteism și abandon școlar
în cazul copiilor romi, deși aceste fenomene se regăsesc în mică măsură în datele
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pe care ni le-au furnizat. În comuna Lunca Mureșului, unde profesorii au declarat că
absolvenții de etnie romă continuă să învețe la liceu în proporție de 95%, membri
comunității consideră că această cifră nu este validă. Discrepanța menționată poate proveni din tendința de a ține copiii romi înscriși chiar dacă ei nu merg la școală,
pentru a asigura efectivul de elevi necesar pentru funcționarea școlii. În timp ce în
unele școli tema copiilor romi și educația lor a fost abordată într-un mod nediscriminator, au fost și unități de învățământ unde profesorii au rasializat diferențele dintre elevii romi și neromi cu privire la participare și performanță școlară, spunând că
„este ceva genetic ... și sunt mulți bolnavi mintali printre ei, aceștia nu se pot concentra, capacitatea lor intelectuală nu este ca a noastră” sau „în mod normal ar trebui
lăsați repetenți, de obicei ei nu învață”. Majoritatea copiilor romi din orașul Aiud sunt
înscriși într-una din școlile locale care se numește „școala țiganilor” (din 114 elevi
104 sunt etnici romi). Profesorii spun că situația se datorează faptului că acești copii
romi trăiesc într-o comunitate compactă în vecinătatea școlii, că „este mediul lor natural în care se simt mai bine”, dar și că „este mai bine pentru ei aici pentru că nu s-ar
descurca în alte școli unde sunt 30-40 de copii într-o clasă, iar profesorii nu le-ar acorda atenție suficientă”. În același timp, profesorii consideră că așteptările față de copiii din această școală nu sunt atât de mari, pentru că toată lumea știe că sunt romi
și provin din familii sărace. Profesorii intervievați declară de asemenea că acești copii sunt „răi și cu greu pot fi controlați”. Mediatorul școlar rom este mai mult sau mai
puțin mulțumit de această situație (de faptul că romii sunt la aceeași școală) și apreciază efortul corpului profesoral. Părinții consideră un lucru pozitiv faptul că școala
este aproape de locuințele lor, dar, de asemenea, spun că aici „profesorii nu sunt atât
de buni ca în centrul orașului”.
Sincer vă spun, eu dacă aș avea un copil acum, mi l-aș da în oraș și nu din cauza învățătoarelor, pentru că toate muncesc. Pentru că se poate lucra la un alt
nivel, lucrezi diferențiat, dar e altceva. Mă gândesc la compunere… una e când
asculți 3, 4, 5 compuneri… Ai ce să înveți, copiii discută între ei „uite, am găsit
pe Internet asta, asta…”. Pentru că romii n-au calculatoare. Mediul contează.
Sunt niște avantaje și pentru învățătoare, pentru că una e să corectezi testele
unor copii care știu să scrie în clasa a III-a și alta să te chinui cu cei care încă
nu scriu bine. (Cadru didactic, cluster Alba)

În Aiud nu este școală specială, dar într-una dintre școli profesorii au creat o clasă
specială pentru romi numită chiar „clasa de romi”. În prezent nu mai există această
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clasă, însă în acest an școlar, în ciuda rezistenței părinților, s-a descoperit că există o
clasă separată pentru copiii romi de clasa întâi. Două din liceele bine cotate au declarat că nu mai acceptă copii romi și că sunt mulțumiți că „au scăpat de romi”.
În comuna Hopârta și Sâncel nu sunt creșe, școală specială sau liceu, iar grădinițele
se află în centrul comunei. Școala generală cu clasele 1-8 este situată în centrul comunei Hopârta (din 101 de elevi 20 sunt de etnie romă, profesorii spun că ei sunt
înscriși, „dar nu prea merg la școală”). În satul Silivaș din comuna Hopârta există o
școală doar cu elevi romi („școala țiganilor”) unde toți copiii înscriși (46 de elevi) sunt
romi. În comuna Sâncel sunt trei școli, fiecare sat care aparține de comună are unitate școlară separată. Școala generală cu clasele I-VIII este plasată în centrul comunei
Sâncel (146 de elevi, dintre care 34 de elevi romi). În satul Pănade nu există romi, astfel că nu sunt elevi romi înscriși la școală, în timp ce în satul Iclod 90% din cei 29 de
elevi sunt romi. Reprezentanții autorităților publice explică segregarea școlară prin
doi factori: părinții doresc să înscrie copiii la școlile aflate în proximitatea comunității
și autoritățile nu au fonduri pentru a asigura transportul în comun pentru a contracara eventuala segregare școlară.

3.2. Calitatea educației și programe educaționale
Putem afirma același lucru (calitatea mai proastă a infrastructurii în școlile în care
învață copii romi) pentru școlile din localitățile din clusterul Alba ca și pentru cele
din clusterul Arad, mai ales în cazul școlilor din orașe. Școlile din mediul rural, inclusiv școlile de romi („școlile de țigani”) au fost construite sau renovate prin proiecte
finanțate din fonduri europene. Copiilor romi li se permite promovarea claselor primare dacă se înscriu, chiar dacă performanțele lor școlare sunt slabe. În comuna Unirea din județul Alba există un centru gestionat de biserică care derulează un program
școală după școală la care participă copii romi. Membrii comunității cred că programul a redus cu mult abandonul școlar. Într-una din localitățile aparținând de orașul
Aiud funcționează un centru similar. Beneficiarii sunt foarte mulțumiți, dar cred că
programul nu are capacitatea de a acoperi toate nevoile. Biserica Ortodoxă administrează un program educațional din comuna Hopârta care este adresat mai ales copiilor romi din satul Silivaș.
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4. Oportunități ocupaționale
4.1. Profilul ocupațional al localității
După cum am menționat deja, închiderea fabricilor de pe platformele industriale din
Aiud, Câmpia Turzii și Ocna Mureș a sporit treptat numărul șomerilor din localitățile
studiate în clusterul Alba. Toți angajatorii intervievați au calificat această situație drept
cea mai importantă schimbare din ultimii zece ani. Majoritatea angajatorilor consideră că perioada comunistă a oferit mai multe oportunități de angajare în această zonă, în timp ce în perioada tranziției autoritățile centrale și locale nu au investit
în menținerea acestor oportunități. Fabrica de metalurgie din Aiud a avut aproape
10000 de angajați în 1990, iar fabricile din Câmpia Turzii și Ocna Mureș au avut în
medie mai mult de 5000 de angajați.
Angajatorii au menționat un aspect important legat de oportunitățile de muncă
din fabrici și anume că acestea nu au angajat doar persoane înalt calificate și cu nivel
de educație superior, dar și persoane slab calificate sau cu educație primară pentru că
angajatorii au oferit cursuri de calificare personalului angajat. În prezent, angajatorii
locali consideră că piața de muncă locală este instabilă și trece prin schimbări negative masive. Au identificat doar câțiva angajatori mai mari, în general investitori străini în domeniul industrial (prefabricate, textile și încălțăminte). Firmele respective au
între 50 și 200 de angajați. Până în 2008, după cum spun angajatorii, au existat mai
mulți investitori locali care au încercat să dezvolte mici afaceri. Unii dintre ei au avut
chiar 1000 de angajați, însă multe dintre aceste firme au dispărut în perioada crizei
economice. Din cauza penuriei de oportunități de angajare, angajatorii consideră că
pentru angajare orice persoană trebuie să fie calificată și să aibă experiență în munca la care se angajează.
Angajatorii intervievați au subliniat dificultățile cu care se confruntă în găsirea
forței de muncă calificate, dată fiind discrepanța între calificările oferite de fabrici în
trecut și cerințele angajatorilor în prezent. Cu excepția unui procentaj mic de romi
(mai puțin de 5% conform reprezentanților locali ai romilor) din Aiud care lucrează cu
forme legale, majoritatea romilor sunt implicați în economia informală. Oportunitățile
de angajare sunt chiar mai restrânse în localitățile din mediul rural. În comuna cea
mai mare (Unirea) am reușit să identificăm doar doi angajatori importanți: unul în
domeniul prefabricatelor, cu 42 de angajați, iar celălalt în domeniul zootehniei și prelucrării laptelui cu 70 de angajați. Primul dintre angajatorii menționați nu are niciun

96

4. Oportunități ocupaționale
angajat rom. Angajatorul crede că situația se datorează faptului că romii au un nivel
scăzut de educație și nu dețin competențele necesare. 17% dintre angajații celui de
al doilea sunt romi. Cu toții sunt angajați ca muncitori necalificați.
Cu excepția celor doi mari angajatori din Unirea, în toate cele patru comune primăria, școala, un mic ONG și câteva afaceri mici dezvoltate de locali sunt singurii
angajatori. Totuși, procentul romilor angajați este sub 1%. Mai mult, este un lucru
obișnuit ca acești angajatori din urmă să angajeze membri de familie, chiar și în cazul primăriei. O caracteristică comună a localităților și mai ales a celor rurale selectate din județul Alba este ponderea mare a persoanelor care fac naveta pentru muncă. Procentul estimat este de 20-30% pentru fiecare localitate dintre cele patru. Dintre navetiști circa 2-3% sunt romi. În mod obișnuit, aceștia fac naveta la Alba Iulia,
Blaj, Aiud, Sebeș, Cluj-Napoca și Câmpeni. O altă caracteristică a zonei este migrația
pentru muncă sezonieră în țări ca Germania, Franța, Elveția, Italia sau Spania. Conform celor spuse de autoritățile locale și reprezentanții romilor, această migrație este
prezentă și în rândul populației rome din aceste localități, după cum este descris în
secțiunea Migrația pentru muncă. Reprezentanții romilor consideră că romii nu sunt
angajați din cauza educației precare, însă au vorbit și despre angajatori care au declarat deschis că nu angajează etnici romi.

4.2. Relația de angajare
În privința relațiilor de muncă în localitățile din județul Alba, trebuie să menționăm
situația specială a unui angajator din Lunca Mureșului. Are un număr mic de angajați,
membri de familie, dar marea parte a muncii este făcută de fapt de romii din sat. Ei
sunt chemați când angajatorul are nevoie de ei, dar nu sunt angajați cu forme legale și sunt și slab plătiți. Situația este tolerată de primarul satului, căruia la rândui îi revine o parte din acest aranjament, după cum spun romii din localitate. O altă
situație aparte din Lunca Mureșului este cea a romilor care fac naveta să muncească
într-o fabrică din Cluj-Napoca. Ei ne povestesc că 90% din angajații fabricii sunt romi
și ei cred că au fost angajați pentru că angajatorului „îi plac romii”. În comuna Unirea, romii angajați în localitate lucrează în domeniul creșterii animalelor, iar angajatorul spune că romii se pot angaja doar pentru munci necalificate pentru că nu sunt
calificați pentru altceva. Membrii aceleiași comunități au menționat faptul că există
câteva familii de romi care fac comerț cu cai, dar nu a fost clar dacă ei sunt antreprenori autorizați sau lucrează în economia informală. Au subliniat faptul că aceste
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familii de romi mai înstărite au ales să se mute din comunitatea compactă de romi și
au cumpărat case în „partea românească a satului”. Întrebați de statutul ocupațional
al romilor, majoritatea angajatorilor au dat dovadă de practici puternic discriminatorii. Nu s-a făcut nici o referire la politicile antidiscriminare.
Nu angajez romi pentru că nu corespund muncii. Cum pot angaja un rom
într-un hotel? Dacă clienții mei îi văd nu vor reveni la hotel. Au mai venit
romi și m-au întrebat dacă nu am de lucru în spălătorie sau de curățenie, însă
nu îi voi angaja… dacă un client vede că un rom spală vasele în bucătărie?
(Angajator, cluster Alba)
Nimic nu mă va convinge să angajez romi (...) Vă dați seama că ei nu vor să
lucreze, sunt leneși și preferă să primească ajutor social de la stat, pe care îl
plătim noi până la urmă. (Angajator, cluster Alba)

Majoritatea angajatorilor au afirmat că nu vor și nu vor angaja romi pentru o serie
de motive. În primul rând, pentru că nu au diplomă sau atestat de calificare profesională. În al doilea rând, ei leagă refuzul lor de o serie de prejudecăți pe care le consideră confirmate de propria lor experiență. Prejudecățile includ mai multe lucruri,
de la lene la furt, lipsa încrederii și dificultățile de adaptare la condițiile și mediul de
muncă, în general.
Nu vin la lucru regulat, nu sunt cinstiți, sunt educați altfel decât noi, și nu mă
refer la mine în particular, ci la noi românii, în general. Noi am fost crescuți
conform unui alt cod etic, cred. (Angajator, cluster Alba)

Am găsit doar trei angajatori care ne-au spus că sunt dispuși să angajeze romi, în
cazul în care firmele lor se extind. Date fiind interacțiunile pozitive pe plan profesional și personal cu romii, au criticat prejudecățile celorlalți angajatori. Responsabilitatea schimbării acestei percepții negative este a romilor, susține un angajator.
Directorul economic are prieteni, vecini, cunoscuți romi printre care și romi
educați care vor să facă ceva cu viața lor și se întâmplă ca ei să fie refuzați
doar pentru că sunt romi. Poate ar trebui să își dea și ei mai mult interesul,
să convingă lumea că nu sunt chiar atât de răi și atât de rău intenționați.
(Angajator, cluster Alba)
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Depinde foarte mult de angajatori dacă romii sunt angajați sau nu. Dacă e
vorba de noi, sunt sigură că nu ar conta. Au fost situații la noi în firmă când
au venit - rom și nerom - pentru un loc de muncă, i-a pus la o probă de lucru
și atât de mult și-a dorit romul locul de muncă încât are un loc de muncă în
momentul de față. (Angajator, cluster Alba)

Un angajator a spus că este dispus să angajeze romi, dar s-a confruntat cu greutăți
încercând să-i convingă să accepte angajarea cu forme legale, în loc să lucreze ca zilieri fără forme legale. Crede că romii se mulțumesc cu puțin și preferă o perspectivă pe
termen scurt asupra lucrurilor, ca de exemplu să aibă ce pune pe masă la sfârșitul zilei.

4.3. Programe de dezvoltare în domeniul ocupării
Într-una dintre comunele din grupul de localități din județul Alba, primarul a
menționat un program derulat de un ONG local care furnizează cursuri de calificare
profesională și locuri de muncă subvenționate pentru romi. Nu am reușit să adunăm
mai multe date pentru acest caz și nici romii nu ne-au spus că ar fi participat la un
asemenea program. În celelalte patru localități nu am identificat nici un program de
dezvoltare în domeniul ocupării.

5. Reprezentarea și participarea romilor
5.1. Romii pe agenda publică locală
În grupul de localități din județul Alba, am observat că „problema romilor” este
abordată în termenii lipsei de integrare, definită ca lipsa dorinței de a participa la
educație și ocupare. În general, autoritările locale consideră că romii preferă să trăiască în condiții precare și să primească ajutor social. Toți intervievații, reprezentanți
ai autorităților locale, consideră că cele mai multe fonduri sunt dedicate programelor
în care beneficiarii sunt romi, dar de fapt procentajul este extrem de mic.
Partida Romilor nu este recunoscută ca structură de reprezentare pentru comu
nitățile locale de romi. Sunt mai degrabă percepuți ca mecanism prin care membrii
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comunităților locale de romi sunt manipulați să voteze un primar sau altul. De aceea, situația romilor este dezbătută mai ales în perioada alegerilor. Referitor la întâlnirile de la primărie, putem spune că rareori sunt invitați reprezentanții romilor. Liderii
informali spun că sunt situații în care trebuie să intre cu forța în primărie. Alții spun
că dacă sunt invitați sunt presați să ofere soluții la anumite probleme, soluții pe care
autoritățile locale nu le pot identifica sau nu manifestă interes în acest sens. În ansamblu, liderii informali ai comunităților sunt informați și mai aproape de realitățile
locale și sunt mai activi în relaționarea cu autoritățile locale. Reprezentanții romilor spun că situația romilor este catalogată la secțiunea „altele” pentru care se alocă energie și timp infim. Considerăm că nu se acordă atenție strategiei pentru romi,
dimpotrivă, autoritățile locale declară deschis că acest tip de politici a dus la escaladarea problemei romilor în comunitățile locale, din cauza discriminării pozitive. Niciun reprezentant al autorităților locale nu a menționat faptul că ar avea vreo responsabilitate în implementarea acestui set de măsuri.

5.2. Forme de reprezentare politică
Aiudul este singura localitate dintre cele selectate din județul Alba în care există un
reprezentant al romilor în Consiliul Local (candidat din partea USL). Această persoană este acceptată de către comunitatea romilor din localitate și mulți dintre romii
intervievați au evaluat pozitiv activitatea lui în cadrul ONG-ului local pe care îl conduce și faptul că a luptat împotriva corupției din Partida Romilor la nivel local. În aceeași
localitate a existat un expert pe problemele romilor la primărie, dar a fost acuzat recent de trafic de influență și condamnat cu suspendare. Membrii comunității rome
spun că acest lucru s-a întâmplat când expertul pe problemele romilor a fost însărcinat din partea primăriei cu distribuirea de teren pentru romii din Feleud. Mediatorul
școlar din Aiud lucrează la „școala țiganilor”. Romii din comunitate nu cred că mediatorul promovează drepturile elevilor romi și consideră că mai degrabă promovează
drepturile profesorilor din această școală.
În comuna Unirea, romii sunt reprezentați la primărie de un expert rom, un membru de familie al șefului Partidei Romilor, filiala locală. La primărie ea este percepută
ca persoana însărcinată cu „problemele romilor” și anume cu supervizarea celor care
prestează muncă în folosul comunității pentru VMG. Preia documentele de la cei care
beneficiază de VMG, participă la Ședințele Consiliului Local în cazul în care „problema romilor” este inclusă în ordinea de zi. În această ultimă situație se așteaptă, ne
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spune primarul, să vină cu soluții și proiecte pentru romi. O parte a comunității locale o acceptă, în timp ce alții spun că romii au influență redusă la primărie pentru că,
până la urmă, primarul este cel care ia deciziile. În comunele Hopârta, Sâncel și Lunca Mureșului nu există reprezentant al romilor la primărie și la școală. Liderul informal
al comunității romilor din Lunca Mureșului spune că a încercat ani în șir să candideze
pentru un loc în Consiliul Local, dar nu a reușit în lipsa sprijinului oferit de primar. El
a mai spus că în cazul în care consideră că s-a comis un abuz împotriva unui rom din
sat, el contactează Prefectura din Alba Iulia și nu primăria din Lunca Mureșului, nici
Partida Romilor din județ. Deși este liderul local al Partidei Romilor, el crede că structura partidului este de fapt o mașinărie coruptă care face un imens deserviciu romilor.
În grupul de localități din județul Alba, filiala locală a Partidei Romilor este structura care desemnează și promovează membrii în structurile publice locale. Toți romii intervievați afirmă că au cunoștință de această structură, însă percepția generală este că liderii la nivel național și județean nu cunosc problemele locale și promovează doar interesele lor, în locul intereselor comunității pe care o reprezintă.
Reprezentanții romilor și alți membri ai comunității vorbesc despre ceea ce cred că
este corupția din interiorul Partidei Romilor la nivel județean și local. În mod special subliniază lipsa de transparență în modul de distribuire a fondurilor de la nivel
județean, a deciziilor legate de promovarea exclusivă a membrilor de familie în structurile publice locale și manipularea alegerilor locale pentru obținerea voturilor pentru anumiți candidați la primărie.
Pe baza interviurilor realizate de noi, a datelor locale și a observațiilor noastre,
considerăm că modul în care sunt gestionare pozițiile locale reprezintă importante
surse de conflict. În ansamblu, romii din comunitate și liderii informali cred că Partida Romilor funcționează doar formal, în timp ce liderii informali ai comunităților fac
toată treaba și nu sunt promovați ca lideri formali. Liderii informali subliniază faptul
că trebuie să forțeze accesul în primărie pentru că nu există o practică prin care să li
se acorde dreptul de a participa la procesele de luare a deciziilor. Un subiect important este decizia privind bugetul local: niciun reprezentant rom nu a participat la negocierile privind utilizarea fondurilor din bugetul local. Astfel, proiectele pentru romi
nu au putut fi implementate.
Cu excepția Aiudului, nu am reușit să identificăm proiecte pentru romi finanțate
din bugetul local. Totuși, din datele oferite de primăria din Aiud, în fiecare an din perioada 2008-2012, bugetul alocat proiectelor pentru romi a fost mai mic de 2% din bugetul total. Pentru romi, rezultatele acestor programe sunt greu de perceput: în Aiud,
dintre cele 20 de locuințe sociale, doar 4 au fost construite din 2008, toate situate la
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marginea orașului și nelocuite; proiectele de alimentare cu apă au avut drept rezultat
cișmele instalate în câteva comunități, iar în câteva cazuri autoritățile locale au decis
demontarea lor din cauza costurile mari de întreținere.

5.3. Participare socială, civică și culturală
Dintre localitățile clusterului Alba, orașul Aiud ilustrează cel mai bine diferitele practici folosite de-a lungul timpului pentru a menține persoanele de etnie romă în
comunități segregate, la marginea orașului. Aici au existat și se pregătesc în perioada următoare relocări ale romilor într-o zonă la marginea orașului, de unde nu există
transport public înspre școală, medic sau locuri de muncă. În acest context, participarea lor la viața socială sau culturală este în primul rând limitată de lipsa transportului public înspre instituții sau organizații de acest tip. Relocările romilor sunt în general motivate de către populația majoritară, printre care și unii dintre reprezentanții
autorităților publice locale, prin faptul că au distrus locuințele sociale în care au locuit anterior și deci nu pot trăi în astfel de condiții în centrul orașului. Ba chiar se
vorbește despre faptul că este de dorit ca romii „să fie scoși din oraș”. Aceasta pare să
fie tema dominantă în Aiud în această perioadă, prin care se explică și interacțiunile
și diferențele dintre romi și neromi. Doar în una dintre comunitățile din Aiud persoanele de etnie romă participă la activități educaționale, recreative sau de suport, în
cadrul unui ONG rom local. La aceste activități participă însă doar persoane de etnie
romă din respectiva zonă, cu toate că este o zonă mixtă din punct de vedete etnic. O
altă situație este cea din comuna Unirea, unde majoritatea romilor din Bulgăr aparțin
unui cult neoprotestant, iar biserica oferă celor din comunitate și servicii sociale, culturale și recreative. Primarul prezintă acest fapt ca o problemă (faptul că există o „biserică a țiganilor” organizată de neoprotestanți), iar la una dintre ședințele consiliul
local a solicitat formularea unei strategii pentru aproprierea romilor de ortodoxism.
În toate localitățile, cea mai obișnuită interacțiune dintre romi și neromi este dată
de relațiile de muncă: romii obișnuiesc să lucreze ca și zilieri pentru neromii din localitate. Cu toate acestea, discursul public despre romi pare să facă abstracție de această realitate bine cunoscută, construindu-se în continuare pe o serie de stereotipuri
negative, printre care cel al romilor care nu muncesc. Din aceste interacțiuni în cadrul muncii între romi și neromi rezultă însă și relații de prietenie și sprijin reciproc,
la care deseori se face referire atunci când se oferă exemple pentru a transcede barierele interetnice.
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Un aspect comun între localitățile din clusterul Alba studiate este segregarea
comunităților de romi în zone marginale ale localităților sau în zone cu puține investiții
din punct de vedere al infrastructurii. Aceste lucruri blochează accesul la oportunități
pentru mobilitate socială în cazul persoanelor de etnie romă și accentuează decalajul
între zonele sărace ale localităților și cele dezvoltate. Putem observa existența unor
comunități ghetoizate, unde locuitorii afirmă că autoritățile publice locale ajung doar
în perioada campaniei electorale pentru alegeri locale. Deși autoritățile publice locale
afirmă că zonele locuite de romi sunt cele mai sărace din localitate, cu condiții precare de locuire, majoritatea dintre ei afirmă că nu consideră că este nevoie de proiecte
„cu dedicație” pentru romi. Justifică această afirmație prin ceea ce consideră a fi sumele mari de bani folosite la nivel național pentru integrarea romilor, care nu au produs rezultate. La nivel local, în cele mai multe cazuri, acest argument este folosit pentru a explica lipsa programelor de dezvoltare locală și a interesului pentru a dezvolta
acest tip de programe adresate romilor. Din această perspectivă, autoritățile locale și
etnicii romi cu care am discutat par să manifeste aceeași neîncredere în „proiectele
pentru romi”, lucru care afectează negativ conlucrarea dintre aceștia în accesarea de
fonduri pentru populația romă.
Modul în care s-au format comunitățile segregate de romi din clusterul Alba
este întâlnit în mai multe localități din țară, unde au existat practici de relocare sau
de încorporare de către municipalitate, prin politici de dezvoltare teritorială, a unor
localități (foste rurale) mai puțin dezvoltate. Mai există însă și situații în care romii
care au migrat înspre aceste localități unde au găsit posibilități de angajare în fostele
cooperative agricole de stat sau în întreprinderi industriale au fost acceptați de către locuitori să își construiască locuințe în zone marginale, de regulă mai puțin sigure
din punct de vedere al terenului (de exemplu, din cauza riscului alunecărilor de teren sau din cauza lipsei actelor de proprietate asupra terenului) și mai greu accesibile. Aceste practici de segregare continuă și în prezent, lucru demonstrat în Aiud prin
construirea de locuințe sociale în aceeași zonă greu accesibilă, la marginea orașului,
locuită aproape în majoritate de persoane de etnie romă. La aceste dificultăți privind
condițiile de locuire se adaugă și incertitudinea privind calitatea de proprietar și uneori chiar de chiriaș al locuinței. Faptul de a nu avea documente de proprietate asupra
locuinței după o lungă perioadă de timp în care au plătit impozit pentru teren în baza
unui acord verbal că sunt proprietarii locuinței și al terenului este o sursă de conflict
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în relația cu primăria. Mai mult, locuitorii romi se gândesc cu neîncredere la eventuale planuri de relocare în viitor din partea primăriei, motiv pentru care ar fi păstrată
în mod voit această situație incertă în privința locuințelor. Reprezentanții autorităților
locale consideră însă că aceste zone s-au format în mod natural, prin migrație sau
relocări care au fost inevitabile din cauza retrocedărilor. Despre punerea în legalitate
din punctul de vedere al imobilelor nu există un interes real din partea autorităților,
unii afirmând că nu e nevoie pentru că „se știe” că romii dețin acele locuințe sau că
nu există proiecte legale de construcție, astfel că nu pot fi puse în legalitate. Problema locuirii nu este nici ea discutată din perspectiva drepturilor ci pare să fie cuprinsă într-un discurs al ajutoarelor nemeritate, lucru exprimat clar de un reprezentant al
primăriei, care consideră că romii ar trebui să fie mulțumiți că sunt tolerați pe un anumit teren și să nu aibă pretenția de a cere să fie puși în legalitate.
În ceea ce privește serviciile sociale și beneficiile sociale, din partea autorităților
publice locale există tendința de a discuta politicile la nivel local folosind abordarea de
tip mainstream, și anume oferirea de servicii și beneficii pentru toți cei dezavantajați,
nu în mod țintit pentru persoane de etnie romă. Se adaugă însă ca și distincție „cei
care merită” versus „cei care nu merită”, persoanele rome fiind de obicei plasate în
categoria din urmă. Este interesant cum sărăcia sau locuirea în condiții neadecvate
nu constituie per se pentru prestatorii de servicii sociale situații de dezavantaj, și deci
nevoi de intervenție din prisma asistenței sociale. Niciunul dintre intervievații noștri
nu a făcut referire la deficiențele sistemului național de protecție socială, mai degrabă au susținut ideea că există prea mult sprijin oferit romilor. Pentru a exemplifica mai
bine care este categoria celor care merită, reprezentanții serviciilor de asistență socială se referă deseori la vârstnicii care au muncit „toată viața” și compară situația lor cu
cea a romilor care nu muncesc. În același timp, ei admit că printre principalele surse
de venit ale persoanelor de etnie romă sunt veniturile obținute din munca informală,
de obicei obținute în condiții grele. Este important însă să avem în vedere faptul că
există o lipsă a specializării personalului care lucrează în domeniul asistenței sociale
și o subfinanțare a acestor servicii, în special în localitățile rurale.
Dintre instituțiile vizitate, în școli am observat în cea mai mare măsură un discurs nediscriminatoriu la adresa populației rome. În anumite școli, acest lucru este
susținut de desfășurarea de programe educaționale de sprijin și programe recreative pentru copiii romi, dar și de programe de prevenire a discriminării. În sens opus,
am identificat școli segregate, numite „școli ale țiganilor”, care sunt subfinanțate și
de unde o mare parte dintre profesori doresc să plece. Cadrele didactice din aceste
unități școlare au dezvăluit deschis faptul că ei consideră că, copiii romi nu pot învăța
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și nu pot avea performanțe școlare din cauze genetice și din cauza mediului familial. Mai departe, au descris numeroase practici de discriminare și chiar abuz, lucruri
care nu au fost niciodată sancționate de conducerea școlii. Mai mult, aceștia spun că
ar dori să ceară Ministerului Educației instituirea unui „spor la salariu” pentru cadrele
didactice care lucrează cu copii romi.
În niciuna dintre localitățile studiate Partida Romilor Pro Europa nu este percepută de către etnicii romi ca o structură credibilă pentru reprezentarea romilor. Din contră, au fost enunțate mai multe acuzații de corupție și lipsă de profesionalism. În contextele locale, ONG-urile sau bisericile constituie în cele mai multe dintre situații sursele de suport pentru etnicii romi. Aceste structuri par să preia din responsabilitățile
autorităților publice locale, paradoxal, în lipsa unor finanțări constante din partea
acestora. Sunt însă și situații în care reprezentanți ai romilor sunt incluși și recunoscuți
atât în structuri ale societății civice cât și în cele ale administrației publice locale. În
aceste cazuri, ei vorbesc despre dificultatea de a negocia alocarea de fonduri bugetare către comunitățile de romi și către serviciile de sprijin existente în comunitate. Cu
toate că nici în situațiile în care romii sunt reprezentați politic nu observăm o participare reală a romilor la luarea deciziilor în plan local, în special la decizii care privesc
alocarea bugetară, pentru populația romă acest lucru pare a fi o sursă de speranță
pentru schimbări viitoare.
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1. Accesul la informații
Interviurile introductive realizate de către echipa noastră1 s-au dovedit o metodă
mai mult decât inspirată în grupul de localități din județul Arad, pentru că ne-au
oferit o radiografie a comunităților din mai multe perspective. Am reușit să identificăm persoane-cheie cu care să discutăm mai târziu și au dezvăluit (in)disponibilitatea angajaților din instituțiile publice locale (școli și primării) de a participa la această cercetare. În acest sens, am întâlnit unele diferențe între localități. În general însă,
personalul primăriilor și al școlilor a fost dispus să coopereze, iar acolo unde nu au
deținut date au menționat acest fapt. Pe de altă parte, angajatorii nu au dorit să ne
ofere informații sau să ne acorde timp pentru interviuri. Mai mult, nici nu i-am putut aborda referindu-ne la natura publică a informațiilor solicitate de la ei, pentru că
unele dintre ele nu sunt catalogate drept informații publice. În plus, piața angajatorilor locali fluctuează, și din această cauză am avut adesea probleme în găsirea unora
dintre ei pornind de la listele oficiale extrase din bazele de date sau din informațiile
obținute de la persoanele-cheie de la fața locului. A fost problematică și intervievarea
liderilor politici romi aflați încă în poziții formale dar nu și cea a celor informali sau
foști lideri formali. Putem spune că cea mai mare deschidere din teren a fost cea a
oamenilor din comunități – dar din nou, aici ar trebui făcută mențiunea că au existat
și în acest caz anumite rețineri în ceea ce privește înregistrarea interviurilor. În unele
situații, discuțiile libere cu oamenii din comunitate și observațiile cercetătorilor redate prin intermediul Jurnalelor de teren s-au dovedit a fi mai relevante și mai bogate în
informații decât interviurile înregistrate.
1 Munca de teren în cele cinci localități din județul Arad s-a făcut împreună cu Ramona Făcăleț.
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2. Contextul local
2.1. Administrația publică
Primăriile din județul Arad funcționează în conformitate cu legislația curentă.
Relația primăriilor cu comunitățile locale este întreținută de viceprimarul și secretarii primăriilor. Pe de altă parte, în special în cazul comunelor, deciziile sunt luate de
primari, iar proiectele de dezvoltare locală depind în mare măsură de aceștia. Mai
mult, deciziile locale se iau în funcție de conexiunile pe care le are primarul la nivelele superioare ale partidului politic din care face parte. Localitatea beneficiază de
redistribuirea bugetară în funcție de aceste conexiuni și relații. Cercetarea de teren
arată că la nivel local culoarea politică a consiliului local este strâns legată de afilierea politică a primarilor. În orașul Curtici am întâlnit o situație particulară în care primarul (de la Partidul Democrat Liberal, PDL) se afla, la momentul cercetării, într-un
proces de incompatibilitate inițiat de Agenția Națională de Integritate (ANI) și urma
să fie demis. În Curtici, 15 membri (aproape jumătate) ai Consiliului Local aparțin
de Alianței dintre PDL și PER; în Macea primarul este de la Uniunea Social-Liberală
(USL), iar 15 membri din Consiliul Local sunt afiliați acestei uniuni; în Pilu primarul
este afiliat PDL, iar șapte membri din totalul de unsprezece aparțin aceluiași partid;
în Șiria nouă membri din consiliu (din totalul de 15) sunt din alianța din care face
parte și primarul (PDL). Președintele Consiliului Județean este membru PDL, iar 12
dintre consilieri provin din același partid.
Bugetul local
Gradul de dependență față de bugetul redistribuit de la nivelul județean este diferit în cazul localităților studiate în județul Arad. În cazurile în care primăriile au venituri substanțiale din surse ale bugetului local crește considerabil independența
acestora în anumite decizii. Comparând cele 5 localități, putem observa că Șiria a
fost cel mai „favorizat” beneficiar al redistribuirii bugetului de la bugetul de stat
alocat la nivel de județ. Chiar dacă localitățile au și alte surse de venit, nivelul redus al fondurilor colectate din taxele locale nu poate asigura satisfacerea nevoilor
comunitare.
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Programe de dezvoltare economică și socială
Planurile de investiție sunt elaborate în conformitate cu prioritățile identificate și în
toate localitățile studiate în județul Arad, cu toții au fost de acord că școlile și infrastructura localității reprezintă priorități absolute. În general, nu există referire
explicită la populația de romi, iar cei întrebați nici nu-și pot imagina că ar fi nevoie
de „intervenții speciale”. Desigur, unele situații, precum este cea din Covăsînț, unde
populația de etnie romă este practic singura care beneficiază într-o proporție atât
de ridicată de acces la drum asfaltat, canalizare și apă, pot explicita răspunsurile de
acest tip. Totuși, cu excepția comunei Covăsînț, comunitățile de romi din acest grup
de localități nu beneficiază de drumuri pavate, canalizare și alimentare cu apă curentă.
Ajutor social și asistență medicală
Dacă există referințe explicite la populația de romi din localitățile din clusterul Arad
din partea autorităților locale, ele sunt legate de „romii care beneficiază de ajutor social”. În nenumărate rânduri, asistenții sociali și-au exprimat opiniilor cu un soi de revoltă în glasul lor, afirmând că „doar romii sunt asistați social”. O privire în documente arată însă că numărul persoanelor de etnie romă care beneficiază de ajutor social
nu este cu mult mai mare (în cazul în care este mai mare) decât numărul beneficiarilor neromi.

2.2. Dezvoltare
Unități economice
În orașul Curtici (județul Arad) cel mai mare angajator este Combinatul Agro-Industrial construit din ruinele cooperativei agricole în 1991 și situat în așa-numita
zonă liberă de lângă graniță. Are 90 de hectare din care 75 de hectare se află în
aria orașului Curtici. Mai mult de 2500 de proprietari sunt asociați la acest combinat, iar activitatea lor de bază este cultivarea legumelor și creșterea animalelor.
Combinatul funcționează în relație strânsă cu S.C. IAC S.A care asigură producerea cărnii de vită și a lactatelor, și desface produsele prin propria rețea de magazine din proprietatea S.C. Agroindimpex S.R.L (http://www.caicurtici.ro/index.php).
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Directorul combinatului este un inginer care a avut funcție de conducere înainte de
1990. Diferența dintre numărul angajaților înregistrați în statisticile oficiale și realitatea găsită pe teren poate fi explicată prin faptul că majoritatea companiilor active aici au doar un punct de lucru chiar dacă ele absorb într-o măsură oarecare forța
de muncă locală. Lucrurile sunt diferite în localitățile din mediul rural ale clusterului. Cei mai mari angajatori sunt administrația publică și școlile. Comuna Pilu este
un exemplu perfect pentru ilustrarea acestei situații – aici nu am găsit niciun angajator cu mai mult de cinci angajați. Network Trading S.R.L. este o organizație neguvernamentală care activează în Șiria. Ea are activități generatoare de venit pentru a
asigura fonduri în vederea derulării programelor dedicate comunității rome. În cazul comunei Macea și Covăsînț situația pare identică. Piața forței de muncă oferă
prea puține oportunități populației. Angajații fac naveta la Arad, Curtici sau Șiria. În
aceste localități nu am găsit niciun semn care să indice că locuitorii au încercat să
înființeze asociații sau să pornească mici afaceri.
Surse de venit
În general, în localitățile selectate din clusterul Arad oamenii încearcă să combine
venitul obținut în calitate de angajați cu venitul rezultat din activități agricole. Majoritatea celor angajați lucrează în sistemul de învățământ, administrația locală sau la
Combinatul Agricol din Curtici. Chiar și în piețele județelor vecine oamenii din Arad
sunt cunoscuți ca buni agricultori. În cazul populației rome imaginea este oarecum
diferită. Există un trend de migrație transnațională în comunitățile Curtici, Macea și
Covăsînț pentru muncă agricolă în străinătate (Curtici) sau comerț (Covăsînț) sau
chiar construcții (cum este cazul romilor din satul Sânmartin, comuna Macea). Însă,
în această zonă, modul în care este practicată în prezent agricultura nu poate constitui sursa principală de venit a populației.
Migrația pentru muncă
Deseori, pe parcursul cercetării, am ascultat narațiuni ale populației din grupul de
localități din Arad, atât din mediul rural cât și în cel urban, povestiri despre migrația
în căutarea unui loc de muncă. După 1990 pentru o perioadă lungă de timp comuna Pilu a fost foarte bine situată în termeni de activități comerciale în zona frontierei cu Ungaria, dar în prezent direcția căutării de muncă arată spre Chișineu-Criș și
Ineu. În cazul Curticiului, romii pleacă la muncă în agricultură, cu contracte de sezon.
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În privința satului Sânmartin din comuna Macea, am observat un proces incipient de
migrație pentru muncă în domeniul construcțiilor, iar în Covăsînț am luat cunoștință
de o migrație transnațională masivă în Franța, Italia, Spania și Irlanda. Acest proces
de migrație lasă în urmă palate goale (simboluri ale bogăției) care sunt locuite cel
mult o lună pe an.
Șomajul
În județul Arad 4 comune au o rată a șomajului mai scăzută decât valoarea medie
națională, cu excepția comunei Pilu unde rata șomajului este de 14% (vezi Mini-atlasul cercetării). Cea mai scăzută rată a șomajului a fost înregistrată în localitatea din
mediul urban și în acest cluster. Mai mult, orașul Curtici are cea mai scăzută rată
de șomaj dintre toate localitățile din eșantionul pe România. În cercetarea de teren am observat că în ciuda imaginii pozitive creionate de statisticile oficiale, în realitate avem de-a face cu foarte mulți indivizi care nu au loc de muncă dar nu sunt
înregistrați la instituțiile publice relevante pentru că sunt șomeri pe termen lung.
Situația populației rome este chiar mai particulară pentru că mulți romi nu au avut
niciun loc de muncă, ceea ce îngreunează mult găsirea unuia. O categorie destul de
bine reprezentată este cea a pensionarilor din fostele CAP-uri sau întreprinderi de
stat, care au mai prins perioada pensionărilor anticipate și și-au asigurat o pensie,
chiar dacă destul de mică raportat la nevoile și costurile actuale.
Stocul de locuințe și utilități
În județul Arad, din punctul de vedere al accesului la utilități elementare există
diferențe între comunele de șes și cele aflate în zone de deal, iar orașul Curtici este
în situația cea mai favorabilă în acest sens (vezi Mini-atlasul cercetării). Cea mai puțin
dezvoltată comună este și cea cu populația cea mai bătrână, și anume comuna Pilu.
Cu excepția celei mai sărace zone din orașul Curtici și cu excepția palatelor romilor
din centrul acestui oraș și a celor din Covăsînț, locuințele romilor sunt construite în
bună parte pe aceeași linie cu cele ale neromilor. Acolo unde anumite restricții impuse de autoritatea locală nu au permis ridicarea de palate (cazul Macea), chiar dacă
au existat romi mai înstăriți care ar fi putut să ridice asemenea construcții, acest lucru nu s-a întâmplat, fapt ce a asigurat o anumită uniformizare a fondului locativ din
localitate, înăbușind din fașă orice tendință de afirmare a unei diferențieri vizibile între locuințele romilor și cele ale neromilor.
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Servicii accesibile
Discuțiile noastre cu locuitorii din clusterul Arad arată că populația nu trebuie să călătorească mult pentru a accesa serviciile. Gradul de accesibilitate a serviciilor de sănătate,2
culturale sau petrecere a timpului liber poate fi însă măsurat prin intermediul unor factori de natură calitativă, cum ar fi: odată ajunsă la locația respectivului serviciu, cât de
greu sau ușor poate să beneficieze persoana respectivă de serviciul vizat? Ce costuri
implică acest serviciu și ce reprezintă aceste costuri pentru ea? Din multe interviuri cu
oamenii realizezi că deși aceste servicii le sunt aparent la îndemână, ei se bat adesea de
un sistem care nu înțelege nevoile imediate ale anumitor segmente de populație, nevoie care până la urmă se traduc în hrană sau căldură etc. Iar în lumina unor asemenea
nevoie, cele de natură culturală sau de petrecere a timpului liber par a-și pierde sensul.
Drumuri și transportul în comun
Curtici este singura localitate din clusterul Arad unde locuitorii au spus că se confruntă cu probleme legate de transportul în comun. Dar în celelalte 4 localități nu există
o rețea de transport în comun. Transportul se face cel mai frecvent cu mașina personală sau prin intermediul autobuzelor ce asigură legătura localităților cu Aradul, municipiul reședință de județ. La acestea se adaugă „rechinii”, cei care efectuează ilegal
și informal transportul între localitățile apropiate. În general, drumurile sunt proaste,
chiar și în orașul din acest cluster, străzile lăturalnice nu sunt asfaltate. Aceasta este o
grijă în toate localitățile, iar primăriile par a fi preocupate de accesarea unor fonduri
pentru dezvoltarea infrastructurii.

2.3. Instituții socio-culturale
Școli
În ceea ce privește instituțiile de învățământ în localitățile din județul Arad numărul acestora este oarecum echilibrat raportat la proporția populației și accesul la instituțiile de
învățământ gimnazial este facil (vezi Mini-atlasul cercetării). Ceea ce trebuie menționat

2 Prezentată în Anexa 1 a volumului, Harta (f) reflectă cartografia accesul la serviciile de ambulanță din
localitățile clusterului Arad.
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aici este faptul că în niciuna dintre locațiile cercetării nu au fost identificate creșe. La nivel de grădiniță există în orașul Curtici 2 grădinițe, cea care funcționează pe lângă Școala
nr. 2 (în comunitatea de romi) și Grădinița Veselă care a cunoscut un proces de reformare prin comasarea a două grădinițe ce apar în fișa inițială a cercetării: Grădinița nr. 1 și
Grădinița nr. 3 (cel puțin așa reiese din discuțiile avute la Grădinița Veselă). În comuna Macea există 3 grădinițe: 2 în Macea, una cu program normal și una cu program prelungit,
iar în Sânmartin o grădiniță cu program normal, în total existând înscriși 143 de copii în
cele 3 grădinițe. Tot în comuna Macea se știe de existența unei grădinițe în regim privat,
pe bază religioasă, la care actualmente mai merg circa 3 copii. În comuna Covăsînț există o singură grădiniță cu program normal în care sunt înscriși 47 de copii. În comuna Pilu
există 2 grădinițe, publice, cu program normal, una în centru de comună iar cealaltă în satul aparținător, Vărșand. În comuna Șiria există 3 grădinițe publice, cu program normal, cu
circa 198 de locuri în total. La nivel de școală primară, există în total pe cluster 8 școli primare distribuite după cum urmează: 1 în Curtici, 1 în Macea (cu școală aparținătoare și în
Sânmartin), 1 în Covăsînț , 2 în Pilu (1 în centru de comună și una în Vărșand), 3 în Șiria (1
în Mișca, 1 în Galșa și 1 în centru de comună, Șiria). Liceu teoretic sau liceu vocațional nu
există în niciuna dintre aceste localități, doar în Curtici există un Grup Școlar „Ion Creangă”
(oarecum echivalent al liceului teoretic). Practic, paleta de instituții care oferă un cadru formal de educație este destul de redusă în localitățile din acest cluster, iar dacă copiii ajung
să termine cursurile unei școli primare, costurile pe care naveta la un liceu aflat la cel puțin
10-15 km de reședința lor sunt destul de ridicate raportat la venitul gospodăriei.
Organizații sociale și culturale publice și private
În aceste localități din clusterul Arad, viața socio-culturală în forma sa organizată se derulează mai ales în centrele culturale de modă veche. Ele au cunoscut un proces de revigorare după anul 1990 găzduind diferite festivități de comemorare a evenimentelor semnificative pentru comunitatea locală (8 Martie, Sfântu Gheorghe, Sărbătoarea Recoltei
etc). Centrele oferă spațiu nunților și altor sărbători de familie. Observăm totuși că aceste evenimente se organizează tot mai rar. Bibliotecile publice funcționează de regulă pe
lângă școli. În timpul guvernării Năstase primăriile au investit în construcția de terenuri
și amplasamente sportive. În Curtici și Șiria există cămine, care funcționează în sistem fie
privat fie public, dedicate copiilor dezavantajați. Ele oferă sprijin educațional și masă gratuită. Toate acestea sunt însă insuficiente în raport cu nevoile existente. Mai mult, ele nu
se găsesc în toate localitățile. Întrebați, oamenii și-au exprimat dorința de a utiliza, beneficia de asemenea servicii. În ceea ce privește barurile, restaurantele, cluburile, aici oferta
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existentă în localități este destul de redusă iar cei intervievați discută adesea despre ele
în termeni de mai degrabă „mici birturi” decât restaurante, baruri sau cluburi, fenomen
de altfel generalizat în întreg mediul rural românesc. Teatrele și sălile de cinema sunt cunoscute doar din manualele școlare sau văzute extrem de rar, atunci când copiii vizitează
cu școala orașele vecine și nicidecum în experiența cotidiană.
Există în toate localitățile cercetate un anume sentiment de apartenență la comunitatea locală, la o identitate definită în termenii denumirilor localităților măcenilor, șirienilor,
a curticenilor etc. Adesea, oamenii vorbesc și despre „romii noștri” și „romii lor” punându-se un accent pozitiv pe „ai noștri”. Dar, la nivel local, arareori prezența unui ONG face
diferența pentru comunitate (excepția o aduce comuna Șiria unde există un ONG care
are și statut de SRL, un SRL care este înființat în cadrul asociației ce este finanțată din
activitățile economice ale acesteia, și în cadrul căreia sunt angajate 8 femei rome; totodată, această asociație sprijină membrii comunității rome prin diferite activități ce vizează un sprijin material dar și suport sub forma consilierii educaționale, îngrijirea bătrânilor,
medierea cu angajatorii etc.). În plus, o componentă aparte o reprezintă bisericile neoprotestante care au atras în rândul lor o mare parte din comunitățile de romi ce și-au găsit în mijlocul acestora acea „egalitate” în rând cu ceilalți credincioși, de care nu s-au putut bucura în Biserica Ortodoxă sau cea Catolică. Bisericile neoprotestante sunt instituții
locale importante în orașul Curtici, în Sânmartin și Covăsînț. După cum am menționat
deja, ele oferă romilor săraci posibilitatea de a crea legături cu populația majoritară. Specificul este că acestea s-au construit adesea în interiorul comunităților și drept urmare,
cei care le frecventează sunt tot numai membrii comunității rome de ritul respectiv (adventist, baptist etc.). Singura punere în comun a comunității religioase este reprezentată
de Serile de rugăciuni la care participă și „frații” de altă etnie decât cea romă.

2.4. Zone locuite preponderent de romi

3

Observațiile din locurile cercetate în clusterul Arad aduc argumente suplimentare
pentru recunoașterea diversității comunităților de romi. Pe lângă organizarea internă, contextul socio-spațial mai larg în care sunt situate și istoriile locale dau naștere
diferențelor existente între comunitățile din acest cluster.
3 Conform metodologiei cercetării, de-a lungul tururilor sociale efectuate în prima fază a muncii de teren (când
am stat de vorbă cu mai mulți actori locali din instituții și comunități), am rugat interlocutorii noștri să marcheze
pe harta localităților zonele pe care ei le consideră drept zone locuite preponderent de romi și zone locuite preponderent de săraci. Astfel au rezultat hărțile sociale prezentate în Anexa 2 a volumului. Pentru fiecare localitate
dintre cele 5 aparținând clusterului Arad am ales aici câte una dintre hărțile sociale obținute.
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Orașul Curtici
Situația romilor din orașul Curtici este un exemplu de marginalizare spațială, școlară
și rezidențială. Istoria comunității de romi din Curtici spusă de către un oficial reiese
din fragmentul de interviu redat în cele ce urmează:
În zona aceasta, în cartier, sunt (romii) din anii ’50. În perioada interbelică
erau în zona stației CFR. Erau puțini, cam prin ’42 erau undeva în jur de 80 de
persoane. Locuiau în colibe pe malul apei, o baltă, Limboasa. Acolo era o carmangerie, că așa era pe timpuri, măcelăria satului. Și acolo și-au făcut ei colibe, că or văzut că-i rost de ceva cărniță. Dar prin anii ’40 erau în jur de 80 de
persoane. Pe urmă, după război, unul din primari i-or dus că era jenant, cehii,
RDG-iștii veneau la mare cu trenul și era jenant că ei încurcau lumea pe acolo. Mai cerșeau, mai nu știu ce. Și atunci o hotărât respectivul să-i mute aici
unde am spus, Livezilor, astea sunt niște străzi care s-or făcut special pentru
ei. Între timp romii s-or extins și și-or cumpărat pe Șirianu, Eminescu. Aicea,
în anii’60, când eram eu mic, erau străzi pur românești, nu erau țigani acolo.
Era birtu lui Curechiu, știam că mă trimitea bunicu la birt după țigări. Ulterior,
după anii ’60 s-au extins, sporul, natalitatea, populația s-o extins și or început
prin anii ’70 să-și cumpere case de la români. Or început să meargă la lucru,
la CAP, or făcut niște bănuți și cumpărau case de la români și așa s-o ajuns să
aibă tot cartierul ăsta. Raportat la populație, chiar și așa mi se pare infim, că
Curticiul are 600-700, iar eu zic că sunt circa 1.500. Ai putea spune că sunt un
20% și ocupă 10% din suprafață. Dar ei stau și 10 într-o casă. Stau mulți […]

Referitor la grupurile de romi care locuiesc în oraș am observat că intervievații
operează o diferențiere clară între două grupuri majore (neamuri de romi): căldărarii
care păstrează tradițiile grupului și gropeni sau caștalăi care sunt romi asimilați sau
românizați. În prezent aceste descrieri și-au pierdut relevanța și au fost înlocuite cu
diferențierea între romii mai înstăriți și mai săraci.
Comuna Macea
În comuna Macea romii au istorii diferite și se găsesc mai ales în satul Sânmartin,
unde au fost aduși ca forță de muncă de etnicii germani, pe atunci majoritari în localitate. Cei aduși în Macea produceau materiale necesare construcției de case. Iată
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istoria acestei comunități de romi, povestită de către unul dintre localnicii intervievați,
printre altele oficial al comunei:
Ei [romii din Macea] tătdeauna or fost mai separați. Când eram eu copil, erau
prin gropi. Erau aici în Macea, o groapă de unde se aduna pământ pentru bătut
cășile. Se aducea pământ bătut. Și ei se localizau acolo, în jurul gropilor. În gropoaie stăteau. Așe se și zicea. Ei făceau văiuguri și atunci își făceu casa în jurul
locului de muncă. Acolo locuiau și acolo făceu chirpici. Ei făceu materia primă
pentru case (...) Și asta de la gropi le-o convenit că era locul lor de muncă. La
gropi erau cam vreo 10 familii, la baltă cam vreo 4. Restul erau aici, în Koreea [denumire acordată unei anumite părți a localității Macea]. Erau cam 20 de
căși, cam 60 de persoane. La Koreea sunt nr. de casă 800-900. Cei din Sânmatin
și la Macea... munca lor era în zootehnie, căruțași, la muncile astea. Ce pute să
le deie și lor. Bineînțeles, legumicultură ei nu pre or făcut. Ori la culturile mari
la sapă. Că la roșii îți trebuie puțin de cunoștințe să știi să faci răsadurile, să le
acoperi, să le descoperi. Ei erau la munca asta mai ușoară, cărat pe targă, făcut
cuburile alea unde se punea plantele, la trasnport, la căruțe, la roșiile din câmp,
la centrele de colectare. Mereu cu ziua la ceilalți care erau mai înstăriți, chiar și
pă vremea CAP-ului. Erau angajați mulți dintre ei la ciobani. Duceu oile la păscut, nu erau ciobani. Nu făceu lapte, nu făceu ei brânzeturi. Munca de a merge
cu oaia pă pășune. Referitor la situația materială, înainte, nemții din Sânmartin aveu mai mari suprafețe de pământ decât măcenii. Oamenii cei mai bogați
erau la Sânmartin, nu la Macea. Aici, la Macea, erau două, trei familii, exceptând pe grof... care o duceu bine, dar marea majoritate care o duceu bine erau
din Sânmartin [..]. Pământurile tote or fost ale nemților și spre Macea. Aveu vii
spre comuna Macea și spre graniță. Viile lor. Vii și livadă. Și acolo, bogații erau
în centru, în jurul bisericii. Sânmartinul o fost localitate bogată. Cu sute de hectare de pământ. Familiile din Macea, mai sărace mereu și lucrau pământul la
cei din Sânmartin. Acuma s-o schimbat treaba vin de la S. să lucreze la noi.
Erau oameni...chiaburi. Or fost mulți nemți, foarte mulți, duși la canal în perioada când or venit comuniștii la putere. Aveu suprafețe forte mari de pământuri.

Comuna Covăsînț
„Țiganii sunt aici dintotdeauna”, spun localnicii din comuna Covăsînț, dar diferențiază
totodată între „țiganii de sus”, cei mai săraci, și „țiganii de jos”, cei mai înstăriți. După
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cum am observat pe parcursul cercetării „țiganii se sus” nu se declară romi, iar majoritatea „țiganilor de jos” sunt plecați la muncă în străinătate. Care este istoria lor, așa
cum reiese ea din interviul cu o persoană-cheie:
În Covăsînț există doi termeni pentru țigani. Li se spune țiganii de jos și la
ăștai li se spune țiganii se sus. În mentalitatea covăsînțeanului așa îi împământenit. Țiganii se sus, și la ăștia li se spune țigani, doar că nu se poartă ca
și ăștia (cei de jos). Io tind să cred că de fapt ăștia îs românii care or fost vechi,
în zona asta. Sunt cei care nu s-or intersectat cu alții. Ei se poartă ca ceilalți
cetățeni din Covăsînț, doar că îs ei mai bruneți, dar și io îs mai brunetă, așa
că nu are de-a face culoarea pielii. Așa li se spune! Și ășe își spun ei, cei mai
bătrâni așa își și spun, io-s țâgană, lingurar. Li se mai spune și lingurari. Și îs
și români pe ulița aia.
Ăștia de jos, sunt corturari. Pentru că ei or venit în Căvăsînț și or locuit în ...
li s-o dat când or venit, înainte de-al Doilea Război Mondial, s-or stabilit în
Covăsînț, ei or venit de fapt să facă cărămida asta nearsă, văiugul, chirpiciul.
S-or stabilit în zona asta, zona asta îi o zonă mlăștinoasă [notat pe hartă cu
Belți], și ei or făcut aicea cărămida respectivă. Și s-or stabilit undeva mai sus,
și-or pus corturile. O parte din ei, după ce s-o terminat sezonul, că ei veneau
primăvara și plecau toamna, s-or reîntors sau au plecat mai departe, iar o
parte or rămas. Ca să nu ierneze în corturi, autoritățile din acea vreme leor dat într-o zonă ce aparținea Sfatului Popular în care erau grajduri pentru
cai care nu or mai fost folosite, li s-o dat în zona respectivă, grajdul să ierneze acolo, cu angajamentul că dacă vor rămâne în Covăsînț, să muncească la
oameni și li s-o dat locuri de casă. La fiecare li s-o dat loc de casă în această zonă, asta în timp. Se spune că în zona noastră o venit o familie pe care-i
chema Cîrpaci, de fapt numele predominant la ei este Cîrpaci. Actualmente,
țiganii se sus nu se declară romi, iar țiganii de jos sunt plecați majoritatea la
muncă în străinătate, singurele perioade din an în care ai șanse de a-i găsi
acasă este luna august, când se întorc și fac nunți și la sărbătorile de iarnă.

Comuna Șiria
Comunitatea de romi din comuna Șiria seamănă cu cea a romilor din Covăsînț sub
unele aspecte. Astfel, majoritatea romilor sunt înstăriți, unii dintre ei au propria firmă,
locuiesc la strada principală având case luxoase iar o altă parte dintre ei care sunt și
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mai săraci, nu se declară romi, nu vorbesc limba romani, în bună parte se poate afirma că sunt asimilați din punct de vedere lingvistic și cultural la populația majoritară.
Ei locuiesc la marginea satului Șiria
Comuna Pilu
Romii din comuna Pilu sunt aproape în totalitate asimilați. Nu trăiesc în colonii compacte, ci dispersați în localitate , care în general, față de alte localități din clusterul Arad,
arată mai neglijat și sărăcăcios, chiar dacă satul aparținător Vărșand, cu un punct vamal,
are străzi asfaltate și rețea publică de apă. Mulți dintre aceștia nu s-au declarat romi la
recensământ. Iată ce declară unul dintre foștii reprezentanți ai romilor referitor la comunitate: „De aici suntem și suntem aproape neamuri toți, suntem romi românizați. Nu
se mai vorbește limba.” Cele două sate componente ale comunei, Pilu și Vărșand, cunosc o dezvoltare infrastructurală inegală. Mai mulți romi locuiesc în Pilu, unde nu există rețea publică de apă și canalizare, iar drumurile nu sunt asfaltate.
Măsura segregării și marginalizării precum și măsura în care romii se identifică ca
atare este influențată de istoriile descrise mai sus și de contextul local actual. Unde
comunitățile au avut o traiectorie diferită în raport cu populația majoritară, separarea
lor din prezent este mai puternică. Este important să observăm ce anume înseamnă această separare în fiecare context pentru că de exemplu, poate avea un înțeles
în cazul palatelor romilor din centrul comunei Covăsînț și un altul în cazul segregării
școlare identificate în orașul Curtici. În plus, ceea ce merită menționat este faptul că
diferența în tipul de relaționare dintre cele două comunități – cea de romi și cea majoritară – poate fi cel mai bine remarcată printr-o analiză diacronică a acesteia. Dacă
pentru o foarte bună bucată de timp, romii au fost utilizați exclusiv de către majoritari pentru a îndeplini acele munci de jos, odată cu democratizarea societății relațiile
dintre cele două grupuri au început să cunoască o mobilitate și o evoluție aparte.
Referitor la structura ocupațională putem spune că în prezent există situații în
care romii creează locuri de muncă pentru majoritari (de exemplu, locuri de muncă
în construcții în Covăsînț sau muncă agricolă în Curtici). Mai important este să observăm că contextul socio-economic actual în zonele rurale nu favorizează crearea
locurilor de muncă nici pentru romi, nici pentru populația majoritară. Munca agricolă produce de obicei diferențe între cele două comunități: pentru multe familii
majoritare agricultura ține de tradiția familiei (generația tânără moștenește atât pământ cât și aptitudini și cunoștințe), pentru romi însă nu este cazul. Ei nu au deținut
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pământ pentru o perioadă îndelungată și în cazul în care cumpără pământ în prezent, trebuie să treacă un timp până se obișnuiesc cu această nouă situație și pentru
ca acesta să creeze o oportunitate de venit familiei. Mai trebuie notat și faptul că în
cazul familiilor majoritare, agricultura reprezintă o sursă de venit suplimentar și nu
este preocuparea majoră și constantă a populației.
Din perspectiva nivelului de educație observăm că diferența dintre romi și neromi
este mare. Abandonul școlar înainte de clasa a VIII-a este frecvent atât în familiile de
romi sărace cât și în cele bogate. Cadrele didactice intervievate cu privire la acest aspect dau explicații ce adesea converg spre tradiție (tradiția de a mărita fetele foarte
devreme) dar, în unele explicații mai nuanțate, acolo unde este cazul comunităților
vorbitoare de romani, pe lipsa cunoștințelor de limbă română a copiilor romi atunci
când vin la școală. Ei frecventând arareori grădinița, se trezesc în clasa I în fața unei
probleme majore – nu cunosc limba română și atunci le vine foarte greu să recupereze tot ceea ce copiii ceilalți au acumulat în anii de grădiniță. Din pricina startului
inegal, copiii romi rămân în urmă, învățătorii trebuie să lucreze cu ei în plus pentru a
putea reduce din acest handicap. Copiii romi simt un tratament diferențiat (care de
altfel, este) iar odată cu trecerea anilor, diferențele devin mai accentuate și se cumulează cu alți factori care conduc la abandon școlar (probleme materiale, tradiție etc.).
În privința afilierii religioase am observat pe teren răspândirea fenomenului de
evanghelizare printre romi. Ei consideră că bisericile neoprotestante îi primesc și le
oferă sentimentul de apartenență pe care nu l-au avut în alte contexte bisericești.
Atât romii cât și majoritarii remarcă importanța acestui moment de „convertire” în
destinul personal sau comunitar și de fiecare dată în termeni pozitivi, adeseori suprapunând momentul convertirii cu cel al integrării în societatea majoritară.

3. Rețeaua școlară
3.1. Participare școlară și segregare
În localitățile din clusterul Arad am identificat doar un caz de segregare școlară.
Acesta a luat naștere în contextul segregării rezidențială a comunităților de romi.
Școala nr. 2 din orașul Curtici înscrie preponderent copii din comunitatea în mijlocul
căreia este plasată, dar și elevi din alte zone urbane, elevi care au fost exmatriculați
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din alte școli din cauza problemelor de disciplină. După absolvirea celor opt clase,
absolvenții școlii nu își continuă studiile, deși în prezent sistemul de educație din România a prelungit durata învățământului obligatoriu la zece clase. Copiii din familiile
de romi tradiționali, în a căror familii se vorbește limba romani au dificultăți legate de
limbă în școlile în care limba de predare este româna, atât pentru ei cât și pentru cei
ai căror limbă maternă este româna. Elevii din această școală nu au acces la programe
educaționale suplimentare: nu există program de tipul „Școală după școală” în această unitate de învățământ – deși copiii ar avea o nevoie acută de el, fapt menționat
și de către cadrele didactice intervievate –, iar elevilor din această școală nu le este
la îndemână să acceseze serviciile Centrului de zi ce se află în centrul orașului, la o
distanță considerabilă față de casele lor.
În cazul școlilor din comunele din clusterul Arad, înscrierea copiilor romi este crucială dacă se dorește menținerea școlii după restricțiile impuse de Ministerul Educației
în urmă cu câțiva ani. Clase speciale de predare în limba engleză sau alte limbi, cu
program intensiv, nu au fost identificate în niciuna dintre școlile supuse cercetării.
Învățământ vocațional nu există în aceste școli, el fiind o opțiune pentru copii doar începând cu clasa a IX-a, odată cu intrarea la liceu. Nu există școli speciale în localitățile
din acest cluster. Totuși, putem observa plasarea copiilor multiplu dezavantajați, în
calitate de copii cu nevoi speciale, în grupuri separate care beneficiază de asistența
unui profesor suplinitor. Întrebați despre cariera absolvenților și traseul pe care
aceștia îl pot urma după absolvirea școlii, profesorii și directorii nu ne-au putut da
multe informații. Presupunem că în această privință, copiii romi sunt dezavantajați
câtă vreme în momentul angajării capitalul social al potențialilor angajați contează
enorm, chiar mai mult decât capitalul educațional al persoanei. Acest tip de mecanism (capitalul social deținut de către familia de provenință potențează găsirea unui
loc de muncă) este des întâlnit în cazul localităților mai mici unde relațiile informale
determină mai puternic poziția și destinul membrilor comunității.

3.2. Calitatea educației și programe educaționale
Majoritatea programelor de educație, în afara programei obligatorii, organizate în
școlile din clusterul Arad sunt de tipul „Școală după școală”. Nicio școală nu a raportat cazuri de rasism sau discriminare, însă cercetătorii au trebuit să ia declarațiile
celor intervievați drept singura sursă de informare, neavând timpul efectiv de a
face observații participative pe această temă. S-a putut constata în urma cercetării
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din teren că există o anumită diferență între condițiile din școlile unde există întro proporție ridicată copii romi și celelalte școli. Aici avem în vedere, din nou, cazul Școlii nr. 2 din Curtici, unde băile copiilor sunt în continuare afară, unde băile
grădiniței erau departe de cele pe care le-am văzut în Grădinița Veselă din centrul
orașului. În schimb, în ceea ce privește calitatea școlii, adică a procesului de predare, învățare și evaluare observațiile cercetătorilor converg înspre o observație ce se
dorește a sublinia că o asemenea analiză implică contextualizarea cu o serie întreagă de factori ce nu au putut fi observați în incita școlii: mediul de provenință, calitatea locuirii, capitalul educațional al părinților etc. Singurul indicator ce ar putea
să spună înspre ce anume se îndreaptă copiii ce termină cursurile acestei școli segregate ar fi procentul de 2% din totalul absolvenților de anul trecut care au continuat studiile gimnaziale cu cele liceale. Însă, acest procent nu poate fi analizat decontextualizat și este riscant să spunem că situația este cauzată doar de calitatea
procesului de învățământ din aceste școli (decizia de a continua studiile depinde și
de o serie de alți factori).

4. Oportunități ocupaționale
4.1. Profilul ocupațional al localităților
Piața locurilor de muncă este săracă și în clusterul Arad, chiar dacă – după cum
am văzut în statisticile comparate discutate în introducerea prezentului capitol –
localitățile din acest cluster sunt primele sub aspectul procentului angajaților în rândul populației active (gradul de ocupare). Autoritățile locale nu ne-au putut oferi date
statistice despre situația ocupării în raport cu numărul total al populației locale. Tot
ele ne-au sugerat deseori că datele statistice oficiale nu sunt valide și de încredere, și
că în realitate numărul șomerilor este mult mai mare.
Persoanele intervievate ne vorbesc despre bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani ca de niște persoane pe care nimeni nu le angajează. Mai mult, când
vorbesc despre familii care o duc mai bine, ei se referă la situații în care cel puțin
un membru al familiei are venit. Așa se explică și faptul că la interviurile introductive mulți dintre cei intervievați spun că aproape toți sunt săraci în localitate – sărac
în sensul de a nu avea un loc de muncă stabil și o sursă de venit constant. Situația
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era diferită înainte de 1989, iar oamenii își amintesc de acele vremuri ca de o perioadă de dezvoltare economică în care toți, inclusiv romii, aveau locuri de muncă.
Dintre cele cinci localități ale clusterului Arad doar orașul Curtici – renumit în timpul
lui Ceaușescu pentru producția de legume și creșterea animalelor – pare să fi păstrat această tendință de dezvoltare. Dimpotrivă, oamenii din toate celelalte localități
ale clusterului practică agricultura de subzistență, care nu poate asigura dezvoltare
economică, cel mult stagnare și supraviețuire. Așadar, chiar dacă comuna Covăsînț
rămâne un etalon pentru iubitorii de căpșuni, niciunul dintre săteni nu poate trăi exclusiv bazându-se pe cultivarea lor. La fel, chiar dacă Șiria este recunoscută ca zonă
viticolă și este plasată pe faimosul Drum al vinului, niciun localnic nu-și permite să
trăiască doar din producția de vin. În concluzie, putem spune că agricultura contrabalansează efectele șomajului în această zonă, însă nu poate fi considerată o sursă
de dezvoltare economică sau o sursă a bunăstării materiale pentru gospodării, cel
puțin nu la acest moment.
Mai mult, cum se întâmplă de obicei în România, a fi angajat nu este o condiție
suficientă pentru ieșirea din sărăcie, chiar dacă a fi angajat în acest context este perceput ca un semn al bunăstării. Dacă comparăm clusterele între ele sub acest aspect, putem spune că – în condițiile în care industria locală a dispărut – zonele cu
tradiții agricole puternice au mai multe șanse de redresare decât spațiile predominant (mono)industriale. Pe de altă parte, și din păcate, angajatorii locali sunt practic
inexistenți. Cel mai dezirabil loc de muncă în aceste locuri pare a fi în administrația
locală, educație sau poliție. Acestea oferă locuri de muncă mai mult sau mai puțin
stabile, deși salariile sunt mici. Zona liberă de frontieră unde este situat orașul Curtici
oferă mai multe oportunități de muncă decât alte zone din clusterul nostru. Însă, din
perspectiva romilor, aceste locuri de muncă nu sunt accesibile, cu excepția Fabricii
de peruci din oraș. Aici sunt angajați mai mulți romi, ca muncitori necalificați. Locuitorii comunei Macea fac naveta la Arad sau Curtici, iar cei din Covăsînț la Arad. Romii
din Covăsînț caută de lucru în străinătate, se întorc acasă și investesc în construcția
de palate, prin care creează locuri de muncă pentru localnici, inclusiv pentru români.

4.2. Relația de angajare
În competiția generală pentru locurile de muncă existente pe piața locală, ocuparea
romilor este o problemă de importanță secundară pentru autoritățile locale din clusterul Arad. Câteodată spun că sunt neajutorați. În alte dăți invocă cazuri în care au
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facilitat angajarea romilor prin Agenția Județeană a Ocupării Forței de Muncă sau în
mod direct la firme, iar noii angajați au abandonat locul lor de muncă la scurt timp
după angajare. Apelând la asemenea exemple, autoritățile încearcă să explice propriile prejudecăți spunând că „am creat prea multe oportunități pentru ei, iar ei n-au
apreciat asta”. Membrii comunităților locale de romi ne-au împărtășit opiniile lor
conform cărora economia informală sau ajutorul social (practici care pentru autorități
izvorăsc din „esența interioară” a romilor) nu sunt o alternativă reală pentru ei. Ei sunt
mai degrabă forțați să recurgă la aceste practici când nu au altă posibilitate.

4.3. Programe de dezvoltare în domeniul ocupării
Autoritățile locale vorbesc despre nevoia de programe de recalificare în localitățile
din clusterul Arad, însă când sunt întrebați ce au făcut în acest sens, cu toții recunosc că nu există inițiative concrete în agenda lor. Niciunul dintre cei intervievați nu
a putut da un exemplu, nu a putut numi o persoană care să fi participat la un asemenea curs sau un exemplu de angajare ca urmare a absolvirii unui curs de recalificare. Mai departe, cu toții au spus că majoritatea romilor nu ar avea acces la aceste
cursuri chiar dacă s-ar organiza, pentru că romii nu au nivelul de educație cerut sau
sunt chiar sunt analfabeți.

5. Reprezentarea și participarea romilor
5.1. Romii pe agenda publică locală
În termeni discursivi am notat atenția sporită acordată de autorități așa-numitei „probleme a romilor” în localitățile din clusterul Arad, însă când a venit vorba de programe de dezvoltare sau investiții concrete din bugetul local dedicat îmbunătățirii
condițiilor de trai a comunităților de marginalizate romi, interesul acordat acestei
teme a scăzut simțitor. Discrepanța se observă clar în diferența dintre atenția acordată romilor în campaniile electorale și în afara anului electoral, în perioade obișnuite
(de exemplu, când se extinde rețeaua de gaz în localitate, însă proiectul nu este conceput în așa fel încât să ajungă și la comunitățile de romi aflate la periferie). Excepția
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de la această regulă este cazul comunei Macea, unde primarul se află la cel de-al cincilea său mandat și cunoaște foarte bine situația comunității locale și nevoile sale. De
exemplu, când a renovat școala din Sânmartin a subliniat faptul că lucrarea este urgentă indiferent dacă elevii înscriși la școală sunt romi sau nu. În privința reprezentării politice, există localități în acest cluster unde au fost aleși consilieri locali romi
din partea Partidei Romilor, cum sunt Macea și Cavăsînț. Însă nici autoritățile, nici
comunitățile locale nu au fost mulțumite de rezultatele vizibile ale activității lor. Nu
au avut propuneri legate de comunitățile de romi și nu au inițiat nicio schimbare. Mai
mult, după cum ne relatează populația locală, ei au preferat aranjamentele care au
servit propriile lor interese și nu interesele întregii comunități.

5.2. Forme de reprezentare politică
Județul Arad, inclusiv clusterul Arad, aparține de regiunea de dezvoltare Vest, alături de patru alte județe. În 2005, guvernul a înființat Biroul Regional Vest al Agenției
Naționale Pentru Romi, în orașul Timișoara, însă azi nu mai funcționează din lipsă de
fonduri. Problemele cu care s-a ocupat acest birou au fost delegate Biroului Regional
Central, astfel încât acesta din urmă acoperă în prezent, în mod formal, zece județe.
Practic adună și centralizează rapoartele elaborate de birourile județene pentru romi.
Trebuie menționat că pe durata cercetării noastre nici Biroul Județean pentru Romi
din orașul Arad nu funcționa, nu avea niciun angajat.
În Consiliul Local din Curtici, format din 15 reprezentanți ai partidelor politice mai
mari, nu există consilier rom ales. În anul 2012 primăria a înființat un departament
pentru relațiile cu romii și au angajat o persoană de etnie romă ca mediator (anterior persoana fusese angajată în biroul primăriei însărcinat cu îngrijirea spațiilor verzi).
Angajarea a rezultat dintr-un proiect finanțat de Fondul Social European și implementat de Agenția Națională pentru Romi. Proiectul s-a axat pe calificarea și împuternicirea experților romi. Ei au fost retribuiți pe durata proiectului din bugetul proiectului. Se dorea ca aceștia să-și continue munca în sistem sprijiniți de un efort financiar
local după terminarea proiectului. Între 2002 și 2007 primarul a angajat liderul rom
local în calitate de consilier personal, perioadă în care comunitățile de romi au beneficiat de investiții în infrastructură cum ar fi pavarea străzilor, accesul la rețeaua
de alimentare cu apă sau iluminatul public, extinderea rețelei de canalizare, renovarea Școlii nr. 2, aflată în mijlocul comunității. Membrii comunităților de romi nu
sunt consultați în procesul de luare a deciziilor. Reprezentanții primăriei consideră că
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problema majoră cu care se confruntă romii este legată de venitul minim garantat sau
înnoirea cărților de identitate. Primăria a fost implicată într-un proiect implementat de
Agenția Națională pentru Romi, dar interlocutorii noștri de la această instituție publică
(sau din comunitățile locale) nu au știut să ne spună numele persoanei implicate sau
ce a făcut ea. După cum am aflat, ea nu era din localitate ci de la Primăria din Arad, iar
comunitățile de romi din Curtici nu au fost consultate deloc în legătură cu acest proiect. În Curtici există două ONG-uri (unul este creat pentru romii căldărari, iar cealalt
pentru caștali), însă par inactive. Nu au niciun impact asupra modului în care decurg
lucrurile, asupra autorităților locale sau în comunități. Așa-numitul grup de inițiativă
local, creat în cadrul proiectului menționat deja al Agenției Naționale pentru Romi, nu
funcționează.
Datorită aceluiași proiect, menționat în cazul orașului Curtici, a fost angajat un expert rom la Primăria comunei Macea. Expertul era din Arad, dar prezența lui nu a fost
simțită nici de comunitățile locale de romi, nici de autoritățile locale. Între 2004 și 2008,
a fost ales un consilier din partea Partidei Romilor, însă faptul că nu a fost reales reflectă nemulțumirea față de performanțele lui. Chiar și alți oficiali cu care am discutat
consideră că a fost interesat de rezolvarea unor interese proprii și nu a avut nicio propunere legată de locuințele sociale sau altă temă relevantă, de interes public. În contextul acestei comune, și mai ales în satul Sânmartin, coabitarea romilor și neromilor
este bazată pe un anumit grad de integrare spațială. Această integrare este consecința
faptului că familiile de romi au închiriat casele părăsite de sași, transformate în locuințe
sociale, case dispersate în localitate. Autoritățile locale menționează că fiecare rom are
problemele lui personale și nu există cereri în numele grupului, ceea ce este reflectat și
de faptul că și cei care trăiesc în colonie ar dori să fie dispersați în comună, să aibă vecini români. Primăria a sprijinit construirea Bisericii Penticostale dar la construirea acesteia comunitatea de romi a avut un aport major. Pastorul este influent dar nu vrea să
intre în politică. Nu există și nu a fost mediator școlar sau de sănătate rom în comună.
Consiliul Local din comuna Pilu nu are reprezentant ales din partea romilor. A
fost odată un reprezentant al Partidei Romilor în localitate, dar el a emigrat și nimeni nu i-a luat locul. Angajații autorităților locale consideră că furnizând romilor
dezavantajați serviciile asigurate de sistemul de protecție socială din România își îndeplinesc toate îndatoririle legate de comunitățile marginalizate de romi. Nu există altă formă de reprezentare a romilor nici în această localitate. Etnicii romi nu au
cunoștință nici măcar de Ziua Internațională a Romilor. Cu toate acestea ei participă
la zilele comunei Pilu aducându-și aportul la spectacol artistic ce se desfășoară cu
această ocazie.
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Personalul autorităților locale din comuna Șiria știe că în conformitate cu politicile pentru romi ei ar trebuie să angajeze un expert rom la primărie, însă nu au implementat această măsură. Din motiv că romii din satul Șiria locuiesc în casele din
centrul localității, autoritățile locale consideră că fondurile investite pentru repararea
drumurilor au fost consumate în beneficiul romilor. Mai mult, ei afirmă că dacă romii
ar propune activități culturale ei le-ar sprijini. Dar nu există nicio formă de autoorganizare în comunitatea de romi. În 2004-2005, datorită unui proiect PHARE, a fost angajat un mediator școlar din Sântana, dar a plecat după o perioadă scurtă de timp.
Acesta a fost proiectul datorită căruia s-a renovat clădirea „școlii țiganilor” din Șiria.
După terminarea proiectului, Biserica Greco-Catolică a solicitat retrocedarea clădirii
ceea ce s-a și întâmplat în anul 2012. În consecință, școala a fost mutată într-o altă
clădire. Între 2002 și 2004 a fost ales un consilier rom în Consiliul Local, însă a emigrat după terminarea mandatului. Comunitățile din Șiria nu au beneficiat niciodată
de aportul unui mediator sanitar.

5.3. Participare socială, civică și culturală
În niciuna dintre localitățile din clusterul Arad romii sau membrii populației majoritare nu au raportat conflicte majore între ei. Mai mult, istoria coabitării lor este una
în care au găsit diferite moduri de cooperare și de completare a celuilalt în diverse
segmente ale vieții cotidiene. Este o caracteristică a vieții rurale, a unui spațiu social
în care fiecare îl cunoaște pe fiecare. Deseori au mers împreună la școală, au muncit
la aceeași fabrică sau la cooperativa agricolă. Au locuit chiar pe aceeași stradă. Totuși,
trebuie să notăm diferențele dintre grupurile de romi mai sărace, respectiv cele mai
bogate. Există diferențe în ceea ce privește modul în care se raportează la populația
majoritară. În relația dintre populația majoritară și romii săraci apare fenomenul de
izolare și marginalizare rezidențială și școlară, ceea ce de multe ori este văzut ca o
garanție pentru evitarea conflictelor. Faptul că unele familii de romi își găsesc de lucru în străinătate și își construiesc case noi când se întorc induce un anumit respect
din partea populației majoritare, dar se întâmplă ca același fenomen să întărească
stereotipiile față de romi. În consecință, observăm că majoritarii deseori asociază sărăcia cu romii și îi acuză pe aceștia pentru faptul că sunt săraci.
Prezența romilor în viața publică din comuna Covăsînț este marcată de palatele
construite de romii bogați în zona centrală a localității și de faptul că mulți neromi
au participat la construirea acestor palate ceea ce le-a asigurat un venit important.
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Neromii sunt cel mai preocupați de acest aspect al coabitării, dar și de probleme, ca
de exemplu, de ce se căsătoresc romii la o vârstă așa de fragedă sau de ce nu merg
la școală. Nu există o reprezentare formală a romilor în comună și se pare că oamenii nu simt că reprezentarea lor ar fi atât de importantă și pe motivul că majoritatea
dintre ei petrec mult timp în străinătate. Ei știu să-și ceară drepturile (după cum spun
oficialii) și mai important este că nu au probleme cotidiene în a coabita cu alții (unii
spun că această situație există de când au fost botezați și au propria lor biserică).

Concluzii
La fiecare intrare pe teren, ca cercetător în domeniul socialului te afli în postura de
a te justifica, de a te poziționa și de a-ți explica, legitima prezența în comunitatea în
care desfășori acel teren. În cazul acestei cercetări ne-am aflat în poziția în care adesea a fost nevoie să justificăm interesul nostru pentru o asemenea temă de cercetare. Oamenii din administrație sunt încă derutați atunci când cercetătorii se prezintă în
biroul lor „înarmați” cu o scrisoare de însoțire, un reportofon și o mulțime de întrebări. Ce anume dorim noi cu aceste date? De ce ne sunt utile? Sunt doar câteva întrebări la care eram nevoiți să dăm răspunsul atunci când deschideam la rândul nostru
subiecte legate de populația de romi din localitate. Zi după zi, rând pe rând, oamenii
începeau să înțeleagă de ce dorim să știm anumite lucruri și chiar mai mult, am întâlnit situații în care, după câteva zile, discuții și interviuri cu acești oameni au început la rândul lor să-și ridice singuri întrebări, să realizeze că anumite tipuri de date
le-ar fi extrem de utile în administrarea cotidiană a situațiilor și problemelor pe care
le întâlnesc.
Evident, am întâlnit și situații în care colaborarea cu autoritățile nu a fost sub cele
mai bune auspicii, în schimb consider că situația este mult mai complexă decât cea
pe care ar putea-o oferi o radiografie ca cea de tipul celei întreprinse de către noi
în contextul acestei cercetări. Ceea ce se poate afirma este însă că un anumit tip de
informații pot fi citite în toate cele cinci rapoarte pe clusterele la nivel de județ: tema/
problematica romilor și a situației lor se află pe agenda tuturor instituțiilor din cadrul
localităților cu o populație mare de romi, doar că acest lucru se întâmplă la nivel formal și adesea nici nu se consideră că este necesar să existe nici măcar o preocupare
reală. Probabil aici avem de-a face cu una dintre cele mai mari scăpări ale actorilor ce
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au puterea de decizie în ceea ce privește strategiile de suport pentru populația romă.
Astfel, comunități întregi de romi, cu statut și istorii diferite, cu nevoi diverse, ajung să
fie tratate ca o problemă în sine, dar fără a contrabalansa cu strategii și soluții adaptate problemelor reale ale acestora.
Observațiile noastre de teren susțin faptul că invariabil, atunci când intri într-o primărie și ajungi să te legitimezi și explici de ce anume ești interesat, ești trimis la departamentul/persoana de la Asistență socială. Așadar, aceasta este atitudinea generalizată în ciuda evidențelor ce arată uneori contrariul – nu toți romii sunt asistați sociali
și nu toți asistații sociali sunt romi. Acesta ar fi primul nivel al prezentei observații. Cel
de-al doilea aspect se referă la faptul că există categorii diferite de romi (dincolo de
apartenența la un neam sau altul) care trăiesc o viață și experimentează relații oarecum diferite cu majoritarii, iar acest fapt trebuie notat. Prima categorie, cea formată de
romii mai înstăriți, care și-au cumpărat și case printre majoritari, trăiesc printre aceștia
și drept urmare, copiii lor merg la școală cu ceilalți copii. Sunt vecini cu majoritarii și
chiar dacă, pe alocuri există neînțelegeri și situații de marginalizare din partea majoritarilor, cursul firesc al lucrurilor este că pe parcurs distanța socială ce există între aceste două grupuri se va micșora și cu puțin mai multă cunoaștere reciprocă din ambele
părți, relația dintre aceste două grupuri va evolua înspre una de cooperare și coabitare. Ei merg la aceleași magazine, se întâlnesc pe stradă, practic împart aceleași spații
de socializare și acest fapt nu poate decât să aibă efecte pozitive în ceea ce privește
relația dintre majoritari și romi. În ceea ce privește relația dintre majoritari și romii
care au o situație medie, relația dintre aceștia, din păcate este una marcată de izolarea rezidențială a romilor în unele cazuri, cum este cel al Curticiului, dar există și cazuri în care relația este una ca cea în cazul celor mai înstăriți (aici avem cazul comunei
Macea, unde majoritatea romilor duc un trai mediu, în condiții similare cu majoritarii).
Această categorie de romi din Curtici, deși aparent au de împărțit cele mai multe lucruri cu majoritatea dintre români continuă să fie izolați de aceștia spațial și drept urmare să împartă cu neromii prea puține spații comune. Școala lor este în comunitate,
copiii lor învață în comunitate, nu socializează cu cei ai neormilor, nici la grădiniță, nici
la școală și cu atât mai puțin în timpul liber. Atunci când vorbesc despre relația cu neromii ei spun că au o relație bună cu aceștia, că se înțeleg și că nu au existat niciodată
conflicte între aceste două grupuri. Atunci când vorbești cu neromii ei spun același lucru, în schimb ceea ce transpare din discuțiile cu ambele părți este că nici nu și-ar dori
și nici nu ar înțelege de ce romii să fie cu neromii la școală. Așadar, în aceste condiții
nu știm ce anume ar reuși să scadă distanța socială dintre aceste grupuri, dar, în primul rând, o piedică majoră ar fi înlăturată prin desegregarea rezidențială și școlară. În
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plus, cum foarte mulți dintre aceștia muncesc în agricultură în străinătate, au venit și
și-au ridicat case, unii dintre neromi remarcă acest lucru și vorbesc cu respect pentru
ceea ce fac acești romi. Alți neromi îi suspectează că ar trăi din diverse ocupații neortodoxe (cu privire la acest lucru neromii sunt destul de ambigui, spun doar „ei știu din
ce fac bani”).
În ceea ce privește relația dintre cei foarte săraci și comunitatea neromă credem
că nici nu putem discuta despre o anume relație, alta decât cea de le nivel formal,
oficial, în care neromii sunt cei care reprezintă oficialitățile și în viziunea lor singura
șansă de a primi un ajutor de orice natură. Dezechilibrul și inegalitatea de poziții dintre aceste două grupuri (pe care le regăsim în cazul Curticiului, Macei, Covăsînțului,
comunei Pilu dar și în Șiria) nu se poate traduce decât într-o relație de inegalitate
ce cu foarte mare greutate va putea fi vreodată estompată, recuperată sau măcar
reașezată pe o altă linie de evoluție, una în care neromii să nu asocieze în mod automat sărăcia cu categoria de romi (fapt care de altfel, poate fi ușor reperat în interviurile introductive). Tot în acest context al discuției se poate observa cum fiecare familie de romi, dincolo de apartenența la grupul etnic mai acumulează apartenența
la un grup de natură economică. Evident, pe această axă, între cele două grupuri, cel
de romi și cel de neromi, cei care aparțin grupului mai sărac se află la cea mai mare
distanță socială față de neromi, indiferent de statutul material al acestora. În concluzie la aceste observații de teren, susținem importanța faptului ca strategiile dedicate
populației de romi să aibă în vedere aceste relații și aspecte complexe ale existenței
diferitelor comunități de romi, istoriile locale, particulare, ale acestor comunități.
Ar mai fi de menționat existența în discursul fiecărui angajat din administrația locală a unei anumite atenții atunci când discută despre „problema romilor”. Acest fapt
denotă până la urmă că acest subiect a fost destul de prezent în activitatea lor, poate
datorită legislației antidiscriminare, sau a actelor normative privind denominația etnică sau a altor inițiative guvernamentale despre care ei știu. În schimb, toată această atenție nu putem spune că s-a materializat într-o atitudine pozitivă sau constructivă la nivelul angajaților din administrație ci din contră, pe alocuri se simte chiar o
revoltă împotriva acestei „atenții deosebite”. Interesant de menționat este faptul că,
la nivelul clusterului din județul Arad, localitatea în care putem afirma că într-adevăr
romii nu au constituit un subiect delicat atunci când a fost abordat cu angajații din
administrației a fost comuna Macea. În cazul acestei comune, unde edilul se află la
al 5-lea mandat credem că tocmai această continuitate în gestiunea comunei a determinat și situația destul de echilibrată în a trata acest subiect. Cu alte cuvinte, acolo unde primarul a condus primăria destul timp și cunoaște problemele cu care se
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confruntă comunitatea, el încearcă să găsească soluții care nu vizează doar un segment anume ci întreaga comunitate. Astfel, școala din Sânmartin, unde învață o mare
parte din etnicii romi a intrat în plin proces de modernizare pentru simplul fapt că
„era nevoie” și nu pentru că acolo învață romi sau români. Tot în această linie, putem menționa și implicarea cadrelor didactice de la Școala nr. 2 din Curtici. Acestea
sunt preocupate de bunul mers al procesului de educație și sunt conștiente de marile
discrepanțe ce există între copiii ce urmează cursurile acestei școli și cei care merg la
școala din centru, discrepanțe care nu pot fi puse în spatele copiilor, ci mai degrabă
explicate prin prisma unor situații structurale. În afară de aceste exemple care putem
să le considerăm bune practici, dar care nu vizează specific comunitatea romă, putem afirma că autoritățile locale sunt prea puțin implicate în a dezvolta sau a aplica o
strategie de incluziune a romilor.
În ceea ce privește contextul economic actual din mediul rural românesc, agricultura conferă oamenilor o completare la venitul gospodăriei și arareori o sursă de
venit constant în casă, astfel că familiile rome foarte rar se orientează spre acest tip
de venit. Acele familii care sunt sărace au nevoie de un venit constant pentru a putea supraviețui, iar cele înstărite nu au adesea competențele necesare pentru a face
agricultură, sau nu au pământ în proprietatea lor. În schimb, familiile de majoritari,
deținând capitalul social și educațional necesar, lucrează adesea în puținele locuri în
care se poate lucra într-un sat (școală, primărie, magazine, farmacii etc.) și-și completează venitul constant prin sumele ce provin din vânzarea recoltelor din agricultură.
Tot sub forma unei concluzii am dori să menționăm aportul pe care considerăm
că-l poate aduce o analiză nuanțată cu informațiile etnografice despre strategiile implementate la nivel local, fapt ce ar trebui conștientizat și asumat de către toți actorii
implicați în astfel de proiecte cât și de către instituțiile administrației locale.
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CĂLărași
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1. Accesul la informații
În ansamblu, colectarea datelor nu a întâmpinat greutăți în clusterul Călărași, cu câteva
excepții notabile. Excepțiile sunt reprezentate de primării atunci când le-am solicitat bugetul local detaliat. Frumușani a fost o excepție în privința bugetului pentru că primarul a
fost extrem de deschis și ne-a furnizat toate datele solicitate. La nivelul primăriilor, colectarea statisticilor s-a dovedit a fi cea mai problematică pentru că ele nu există, nici chiar la
nivelul localității urbane, Oltenița. Am observat și o altă tendință, și anume, cea a lipsei de
comunicare și a transferului de date între departamentele primăriilor și instituțiile locale
și județene, cum ar fi agențiile de ocupare a forței de muncă, școli și primării. Școlile au
fost singurele instituții care dețineau informații valide, inclusiv despre autoidentificarea
elevilor romi. La nivelul comunităților de romi am obținut mai ușor datele solicitate atunci
când cercetătorii le-au cerut clar, formulând întrebări mai precise și mai ușor de înțeles.
Cercetătorii nu au putut identifica cum și când s-au format comunitățile de romi.

2. Contextul local
2.1. Administrație publică
În urma ultimelor alegeri organizate în iunie 2012 au fost aleși primari noi în localitățile
Oltenița, Chirnogi și Spanțov din clusterul Călărași. Toți primarii aleși sunt membri ai
1 Elena Trifan a luat parte, ca voluntară, la scrierea concluziilor acestui capitol, precum și la munca de teren
în clusterul Călărași.
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aceleiași formațiuni electorale Uniunea Social Liberală (USL). Coaliția a obținut un scor
electoral mediu de 55% pentru Camera Deputaților, Senat, Consilii Locale și primării. În
aceste cazuri dialogul dintre reprezentanții romilor și autoritățile locale se transformă.
Schimbările au acționat ca un pas înapoi pentru structurile rome în privința includerii
romilor pe agenda publică. Orientarea politică a Consiliilor Locale sunt diferite. Coaliția
USL are cei mai mulți consilieri în Oltenița (9 din 19) și Spanțov (8 din 13). Primarul deține
puterea și cele mai multe propuneri de dezvoltare vin de la primar. Puțini consilieri locali
sunt interesați în elaborarea și depunerea unor propuneri la Consiliul Local, sau nu au aptitudinile necesare pentru gestionarea acestor activități. În școli, directorul din Chirnogi
deține această funcție din 1985. În Spanțov a fost numit un nou director în anul 2012.
Bugetul local
Și în clusterul Călărași, dificilă a fost colectarea datelor despre bugetul local.
Autoritățile locale nu au refuzat deschis furnizarea acestor informații, însă au amânat
cercetătorii și i-au plimbat de la un departament la altul. Singura primărie care a oferit acest tip de date a fost cea din Frumușani. Totuși, aceste date sunt parțiale pentru
că nu sunt completate cu bugetele de la Consiliul Județean sau cu fondurile externe.
Datele nu au fost publicate pe site-ul primăriilor, în timp ce legislația națională impune instituțiilor publice publicarea bugetelor locale și a deciziilor, hotărârilor primarului și ale Consiliului Local. Localitățile în care există agenți economici mai mari au
și bugete locale mai mari, cum sunt Chirnogi, Frumușani și Oltenița. Cele mai sărace
localități sunt Curcani și Spanțov. Majoritatea reprezentanților autorităților locale au
declarat că 70-80% din bugetul local este cheltuit pe salarii și programe de asistență
socială, în special pe ajutorul social și ajutorul pentru încălzire. În consecință, ei consideră că bugetul rămas este prea mic pentru a ajunge și la comunitățile de romi.
Programe de dezvoltare economică și socială
Niciuna din cele 5 localități din clusterul Călărași nu avea definite prioritățile de
dezvoltare în momentul colectării datelor. Una din cauzele invocate este că nu a
fost aprobat bugetul local pentru 2013. Problema romilor lipsește cu desăvârșire
din agenda publică a autorităților locale în perioada 2008-2012. Unul dintre directorii de școală intervievați a susținut că este mai bine pentru copiii romi să fie
separați pentru că sunt diferiți. În niciuna dintre cele 13 școli din acest cluster nu
se consideră că educația incluzivă sau atragerea de fonduri ar fi domenii prioritare.
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În Oltenița primarul a menționat că prioritatea mandatului său pentru 2013 este
construirea unui centru cultural. Centrul prevăzut avea să fie amplasat la marginea
localității, iar accesul potențialilor beneficiari ar fi fost redus.
Singurele localități în care s-au implementat proiecte de infrastructură între 2008
și 2012 sunt Frumușani și Oltenița în 2010. Doar în Oltenița au beneficiat și romii de
extinderea rețelei de apă curentă și asta datorită presiunilor făcute de reprezentantul
local al Partidei Romilor, consilier local din partea Partidului Liberal în acel moment. Primarul anterior a condiționat implementarea proiectului de munca voluntară, neplătită
a locuitorilor romi. Una din măsurile anti-criză ale guvernului trecut a fost înghețarea
angajărilor în sectorul public. Astfel, niciuna dintre cele cinci localități nu a angajat persoane noi din 2010. Doar proiectele de infrastructură au fost implementate, în principal
pavarea drumurilor și rețeaua de apă curentă. Finanțările vin din fondurile PHARE sau
de la guvern. Fondurile externe pentru dezvoltare economică sau socială sunt practic
inexistente. Potențialul economic este dat de aproprierea de centrele de dezvoltare.
Cea mai favorizată localitate din acest punct de vedere este Frumușani, aflat doar la 20
de km de București și 10 km de județul Ilfov. Chirnogi este la 6 km distanță de Oltenița
și are un important potențial agricol pentru că dispune de infrastructura unei întreprinderi agricole.
Ajutor social și asistență medicală
Programele de protecție socială sunt reglementate de legislația națională, așadar ele
sunt uniforme, identice pentru toate cele cinci localități din clusterul Călărași: ajutor
social, ajutor de încălzire, și ajutor alimentar din UE. Majoritatea asistenților sociali au
declarat că beneficiarii sistemului de protecție socială sunt în general romi. Deși datele
furnizate de asistenții sociali din Frumușani, Chirnogi, Curcani despre beneficiarii ajutoarelor sociale au fost precise, datele despre beneficiarii romi sunt eronate. De exemplu, în Frumușani asistentul social susține că 90% dintre romi (1900 de persoane) beneficiază de ajutorul social. Când a întrebat de numărul cererilor depuse (190 de dosare,
circa 350 de persoane) cercetătorul a observat că informația obținută nu corespunde
cu realitatea. Primăria nu deține date dezagregate pe etnii. Datele colectate reprezintă
estimările asistenților sociali. În toate localitățile din clusterul Călărași cetățenii care nu
și-au plătit taxele nu pot beneficia de subvenții sociale. În acest fel, primăria a reușit
să evite acordarea acestor ajutoare sociale. În Oltenița asistentul social a recunoscut că
aprobă cereri chiar dacă solicitantul nu și-a plătit taxele. În Frumușani, asistentul social
a menționat că cunoaște beneficiarii care desfășoară și alte activități economice, însă
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chiar și așa aprobă solicitările. A motivat gestul cu suma modică pe care o primesc beneficiarii. În Spanțov, se pare că numărul beneficiarilor a scăzut dramatic din 2012. Aici,
nici un rom nu beneficiază de ajutor social. Directorul școlii a declarat că măsura a dat
naștere unei situații dramatice pentru populația săracă. Singurul venit pentru o parte
dintre romi și pentru familiile sărace este alocația pentru copii. Asistentul social evaluează cererile de ajutor social. Reprezentanții romilor nu sunt implicați în acest proces.
Serviciile medicale sunt asigurate de infrastructura de sănătate din Oltenița, mai ales
de serviciul de ambulanță, de serviciul de urgențe (Curcani, Chirnogi și Spanțov). Numărul medicilor de familie de aici este mult mai mare decât în cele patru comune luate
împreună, unde am întâlnit doi doctori într-o localitate. În cazul localității Frumușani,
serviciile medicale sunt accesibile în București. În localitățile din mediul rural nu există
medic pediatru și servicii medicale de urgență. Cabinetele medicale echipate prost
înrăutățesc situația pentru locuitorii localităților rurale. Cabinetele medicale duc lipsă
de personal ceea ce impune un program de lucru mai scurt, de obicei de jumătate de
normă.

2.2. Dezvoltare
Unități economice
Sunt câteva firme private în localitatea Oltenița din clusterul Călărași. Acestea sunt
întreprinderi mijlocii care angajează câteva sute de persoane. Profilul firmelor variază.
Două lucrează în industria textilă. Una dintre ele produce articole de îmbrăcăminte și
le vinde în Regatul Unit, cealaltă, o companie italiană de producere a lânii pe care o
exportă în Italia. Turbon este una dintre cele mai mari companii sub aspectul numărului de angajați. Are 689 de angajați. Compania recondiționează tonere uzate. Alte
companii, reprezentanții cărora au refuzat să vorbească cu noi, lucrează în vopsele,
tonere pentru imprimante și copiatoare și îngrășământ agricol. Rata șomajului nu
este semnificativ diferită de alte zone din regiune. Majoritatea populației lucrează la
companiile menționate mai sus sau sunt mici întreprinzători.
Surse de venit
În ultimii zece ani, toate localitățile din clusterul Călărași s-au confruntat cu un declin
constant al economiei locale. În Oltenița au dispărut întreprinderile mici și mijlocii și
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au apărut altele noi chiar mai mici, cele mai multe fiind asociații familiale. Aici, romii și săracii neromi lucrează ca necalificați în economia informală. Populația cea mai
săracă adună fier vechi, cum este cazul locuitorilor din blocurile Turol și Olfil. Mare
parte a populației din acest cluster face naveta să lucreze în București sau Oltenița. În
localitățile din mediul rural agricultura este practicată mai ales de locuitorii din Curcani
și mai puțin de cei din Frumușani. În Curcani se practică agricultura de subzistență
iar în Frumușani această practică a fost preluată de întreprinderi. În Spanțov observăm cea mai scăzută intensitate în practicarea agriculturii. Munca zilieră constituie un
venit important pentru mulți săraci. În ultimii patru ani agriculturii nu și-au permis
angajarea zilierilor și au început să se asocieze pentru munci agricole. Romii care șiau câștigat existența din munca zilieră s-au confruntat cu pauperizarea extremă. În
Spanțov 200-300 de romi lucrează în București pentru Romprest, firma de salubritate
din capitală. Transportul angajaților este asigurat de companie. Majoritatea populației
din Frumușani lucrează în București și în sectorul Ilfov în diferite fabrici (brutărie, patiserie, hipermarket, depozite, etc.). În afară de aceste locuri de muncă, unii dintre romii
din Frumușani și Curcani vând legume în piețele locale din București. În Curcani, cercetătorii au găsit trei mici întreprinzători romi cu activitate în transportul public dar au
fost indisponibili în momentul cercetării. Aceștia au firme cu mai puțin de cinci angajați.
În niciuna dintre cele patru localități din mediul rural, romii nu dispun de teren sau alte
proprietăți.
Migrația pentru muncă
Migrația în străinătate este văzută în clusterul Călărași ca activitate a celor care își permit să plătească un bilet de călătorie costisitor, care echivalează cu un salariu minim
în România. Romii spoitori din Oltenița migrează constant în Italia unde lucrează cu
contract. O mică parte a populației rurale are tendința să emigreze. În Chirnogi, directorul școlii a menționat câteva cazuri de elevi care au plecat în străinătate împreună cu
părinții, printre care și romi. Se consideră că pensionarii au stabilitate financiară.
Șomajul
Diferențele existente în rata șomajului din clusterul Călărași devin vizibile la nivelul
județului. Privind extremele, observăm că în comuna Curcani rata șomajului se apropie de pragul de 25% (vezi Mini-atlasul cercetării). Localitățile urbane (Oltenița în
clusterul nostru) au o rată a șomajului sub 10%, o situație asemănătoare cu media
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națională. În aceeași situație se găsesc și localitățile rurale care sunt integrate din
punct de vedere social și profesional în zonele centrelor urbane, cum sunt Chirnogi și
Frumușani. În cazul localității Spanțov, rata scăzută a șomajului rezultă din fenomenul
șomajului ascuns în agricultură deja menționat mai sus.
Stocul de locuințe și utilități
Județul Călărași aparține unui grup de județe caracterizate de o calitate scăzută a
condițiilor de locuire în sensul accesului la rețeaua publică de alimentare cu apă. În
cazul majorității comunelor din acest cluster, mai puțin de 40 de procente din gospodării sunt utilate cu instalație de apă aflată în interiorul locuinței. Cu excepția comunei Frumușani, putem observa că în acest cluster există o diferență mare între orașul
Oltenița și localitățile rurale selectate. Situația utilităților publice este similară în cele
trei comune (Curcani, Chirnogi și Spanțov). În toate trei strada principală este pavată,
și cel mult este pavată cu asfalt și o stradă secundară. Restul străzilor, aleilor sunt pavate cu piatră. Există apă curentă în toate comunele, însă problema constă în accesul
populației la acest serviciu public. Curentul electric este introdus în toate comunele
dar accesul comunităților de romi rămâne o problemă. Comunitățile de romi care nu
au curent electric sunt cele din Frumușani (acces parțial), Rudărie Vale din Chirnogi
și Rudărie din Oltenița (tot acces parțial). Niciuna din localitățile ce formează acest
cluster nu are acces la gaz natural. Situația locuirii este diferită în Frumușani datorită
proximității față de București. Terenurile au fost vândute bucureștenilor, iar aceștia
au construit aici case noi. Drept urmare a crescut interesul autorităților locale pentru
pavarea străzilor și extinderea rețelei de apă și de canalizare. Astfel, primăria a implementat aceste lucrări de infrastructură în 2007, sprijinită fiind cu fonduri PHARE.
Servicii accesibile
În comuna Curcani din clusterul Călărași există infrastructură pentru activități de recreere și divertisment. A fost amenajat un parc în zona centrală a localității. În Chirnogi a
fost renovat stadionul, însă puțini îl folosesc. În localitatea din mediul urban aproape că
nici nu există servicii culturale. Teatrul și cinematograful au fost închise. Locuitorii
orașului își petrec timpul liber în aer liber, plimbându-se în zona centrală sau frecventând pub-uri și restaurante. Generația mai tânără petrece sfârșitul de săptămână în Bu
curești, în mall sau hypermarket. Nu există transport în comun local. Facțiunea superioară a clasei de mijloc din întregul cluster își petrece timpul liber în general în București.
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Drumuri și transportul în comun
Există doar companii private de transport care asigură călătoria pasagerilor pe ruta
Oltenița-București din 15 în 15 minute. Microbuzele trec prin Curcani și Frumușani.
Pentru Spanțov și Chirnogi există alte rute, tot prin Oltenița. În Oltenița, localitatea
urbană din clusterul Călărași, aproape toate drumurile sunt pavate, însă se află în
stare proastă. În localitățile rurale sunt pavate cu asfalt doar maximum două drumuri,
iar restul străzilor sunt pavate cu piatră. Drumul principal pentru transport este spre
București. Cererea este mare, iar microbuzele circulă la fiecare 15 minute.

2.3. Instituții socio-culturale
Școli
Toate cele patru comune din clusterul Călărași sunt caracterizate de un număr extrem
de redus de adulți cu educație superioară, ceea ce este de fapt adevărat și pentru
orașul Oltenița. Chiar dacă accesul fizic la unitățile de învățământ pentru ciclul gimnazial este relativ facil în acest cluster (vezi Mini-atlasul cercetării), în comune gradul
de abandon școlar este ridicat, mai ales după absolvirea claselor primare sau după
terminarea primelor două clase de gimnaziu.
În comuna Spanțov am găsit cele mai multe deficiențe în educație (56% din populația
adultă a absolvit doar ciclul primar sau este fără educație). În timpul cercetării de teren în
localitățile clusterului Călărași, am observat că sunt 13 școli generale, șase școli primare
și trei licee. În Oltenița există educație secundară cu trei licee, unul teoretic și celelalte
tehnologice. Școlile cu clasele 1-8 sunt în general situate în localități cu o populație mai
numeroasă, iar cele cu clasele 1-4 în satele mai mici. În Oltenița sunt cinci școli cu clasele
1-8, în Curcani există o școală cu clasele 1-8 și una cu clasele 1-4, în Chirnogi sunt trei
școli generale (clasele 1-8), în Spanțov sunt două școli cu clasele 1-8 și una cu clasele
1-4. În Frumușani sunt două școli cu clasele 1-8 și patru școli cu clasele 1-4.
Organizații sociale și culturale publice și private
Există centru cultural în fiecare localitate rurală din clusterul Călărași. Denumirea este
și azi atribuită clădirilor care serveau ca centre pentru evenimentele culturale din
sate. În Oltenița există și azi un muzeu, trei biblioteci și un centru de recreere pentru
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copii. Însă aceste instituții și-au pierdut puterea de atracție pentru publicul larg. Bibliotecile nu și-au înnoit colecția de cărți de ani buni. Centrul de recreere pentru copii
nu are personal suficient și doar câțiva părinți își permit să plătească taxa lunară care
se ridică la o sumă egală cu jumătatea venitului minim. În fiecare localitate din clusterul Călărași există un anumit număr de credincioși afiliați la confesiunea evanghelică.
Satul Clinciu, comuna Spanțov are cei mai mulți locuitori botezați. În comunitatea
Rudărie, din Oltenița sunt 200 de credincioși. Cea mai activă organizație neguvernamentală din acest cluster este Partida Romilor din Oltenița. ONG-ul Speranța Romilor
este menționată în registre dar nu a desfășurat nici o activitate. În Spanțov trei femei
rome absolvente de universitate au înființat ONG-ul local denumit „Împreună pentru viitor” și au organizat o serie de activități pentru familiile sărace. În Chirnogi și
Frumușani nu am identificat nici o organizație civică de acest gen.

2.4. Zone locuite preponderent de romi2
În clusterul Călărași trăiesc mai mult de 12.500 de romi. Toate comunitățile de
romi din acest cluster sunt situate la marginea localităților, iar câteva dintre aceste
comunități sunt izolate. Singura comunitate care nu se află în această situație este
cea a spoitorilor romi din Oltenița. Putem diferenția ușor comunitățile de romi de
restul localității în ceea ce privește locuirea și utilitățile publice. Problema majoră
care persistă în toate comunitățile este precaritatea condițiilor de locuit. Majoritatea
romilor nu au nici un fel de document pentru locuințele în care trăiesc sau pentru terenul pe care stau. Situația îi pune pe romi într-o situație de insecuritate permanentă.
Mai mulți respondenți romi din Frumușani se tem că vor fi demolați. Comunitățile de
romi au fost formate ori de politicile comuniste de așezare a populațiilor nomade, ori
s-au dezvoltat organic. Nu am putut identifica detaliile privind istoria formării acestor
comunități. Respondenții nu dețin asemenea detalii.

2 Conform metodologiei cercetării, de-a lungul tururilor sociale efectuate în prima fază a muncii de teren
(când am stat de vorbă cu mai mulți actori locali din instituții și comunități), am rugat interlocutorii
noștri să marcheze pe harta localităților zonele pe care ei le consideră drept zone locuite preponderent
de romi și zone locuite preponderent de săraci. Astfel au rezultat hărțile sociale prezentate în Anexa 2
a volumului. Pentru fiecare localitate dintre cele 5 aparținând clusterului Călărași am ales aici câte una
dintre hărțile sociale obținute.

138

2. Contextul local
Orașul Oltenița
În Oltenița trăiesc aproape 4000 de romi, organizați în două comunități segregate: Spoitori și Rudărie. Denumirea comunităților este dată de grupul de romi care
trăiește în zonă. O parte dintre rudari trăiesc în blocurile Turol și Olfil. Aici trăiesc mai
puțin de 150 de familii. Comunitatea Rudărie pare să fie cea mai săracă dintre cele
două. Aici trăiesc mai mult de 2000 de persoane fără acces la serviciile publice. Drumul de acces la comunitate este de fapt o alee lată de 1.5 metri. În cazul unor urgențe
accesul este redus, chiar imposibil. Există semne ale segregării rezidențiale. Rata ocupării este mai mare în grupul de rudari. Mai puțin de zece persoane lucrează la compania locală de salubritate. O mare parte a rudarilor lucrează ca zileri și o mică parte
lucrează în București. Grupul de rudari și-a pierdut meșteșugurile tradiționale când
a dispărut cererea pentru produsele lor pe piața locală. Romii rudari au sentimentul
apartenenței de etnia romă. Expresia politică a grupului se manifestă într-o manieră
mai cuprinzătoare ci ocazia celebrării Abolirii Sclaviei. Mai mult de 150 de rudari
aparțin de confesiunea evanghelică. Rudărie este singura comunitate de romi din
Oltenița care are un grup, o comunitate religioasă în interiorul zonei în care locuiesc.
Atât sentimentul apartenenței cât și stima de sine sunt mai accentuate și mai profunde la spoitori. Limba romani este un element ce poate contribui la asta. Este un
grup care acționează independent de sistemul de protecție socială și administrație
publică. În timp ce rudarii solicită de lucru și acces la utilitățile publice, grupul spoitorilor cere teren și politici anti-discriminare. Majoritatea spoitorilor lucrează cu contract în străinătate, în special în Italia și Spania. O parte din contracte este intermediată de primărie. Liderul romilor afirmă că această comunitate a spoitorilor a fost
formată la sfârșitul secolului al 19-lea, începutul secolului al XX-lea. Comercianții
spoitori se întâlneau în piețele locale și au decis să se stabilească în partea de est
a Olteniței, la marginea localității, unde sunt situați și azi. Comunitatea este foarte
bine organizată. În fiecare duminică la ora 10 comunitatea se adună pentru adunarea
săptămânală când fiecare membru poate ridica o problemă sau propune o soluție.
Problema identificată este legată de educația școlară a copiilor. Mai mult de 80%
dintre părinți lucrează în străinătate și neglijează educația copiilor. Mai mult, 80%
dintre copiii din Spoitori trăiesc în străinătate, doar o mică parte a lor este înscrisă în
sistemul educațional al țărilor de destinație.
Ghetourile Turol și Olfil sunt considerate comunitățile cele mai problematice. Aici
trăiește cea mai săracă populație a Olteniței. 60-70% din locuitori este de etnie romă.
Oamenii care trăiesc aici de obicei adună fier vechi. Din cauza anilor de exploatare,
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fierul vechi este din ce în ce mai greu de găsit, de aceea cei care adună trebuie să
sape chiar și doi metri în pământ să găsească fier vechi. După spusele respondenților
care trăiesc în blocurile Turol și Olfil, actualii locatari au fost cu toții angajați la fosta
turnătorie și fabrica de textile din Oltenița. După ce fabricile au fost închise iar locuitorii blocurilor au rămas fără muncă, fără venit alternativ. Acestea sunt și motivele
pentru care s-au deteriorat condițiile de locuit. Problemele cele mai mari cu care se
confruntă locatarii sunt igrasia și infiltrațiile de apă când plouă sau ninge. 90% dintre
copii termină clasele primare și mai puțin de 40% sunt absolvenți de liceu. În blocul
Turol am întâlnit studenți care studiază în București.
Comuna Curcani
Populația de etnie romă reprezintă mai mult de 50% din populația comunei Curcani.
În cifre absolute asta înseamnă mai puțin de 3500 de persoane. Utilitățile publice sunt
similare pe toată aria localității: sunt trei drumuri pavate cu asfalt, iar restul sunt pavate
cu piatră. Nu există apă curentă și gaz natural. Comunitatea Rudărie este cea mai săracă
și cea mai izolată. Drumul de acces la această comunitate prezintă aceeași particularitate ca cel din comunitatea Rudărie din Oltenița, unde calea de acces în comunitate are
o lățime de 1,5 metri. Majoritatea populației din Curcani încă mai practică agricultura
și angajează un anumit număr de zilieri, mai puțin de 50 de persoane. Aceste persoane
provin mai ales din comunitatea rudarilor. Aici romii nu dispun de teren agricol, doar
de terenul pe care le sunt construite casele. O parte dintre ei face naveta și lucrează în
Oltenița sau vinde legume în piața Berceni din București. Nu am reușit să identificăm
nici un lider recunoscut de toți în Rudărie. Toți copiii sunt înscriși și frecventează școală.
Doar câțiva dintre ei merg la liceul din Oltenița din cauza costurilor financiare. Nivelul
de educație al adulților este scăzut. Am identificat mai multe programe de calificare
profesională organizate de Agenția Județeană a Ocupării Forței de Muncă. Totuși, nici
un program nu a fost încununat de succes, în sensul în care participanții nu au intrat
pe piața forței de muncă. Doi dintre respondenți au participat la asemenea programe
dar nu i-a ajutat să găsească de lucru, pentru că nici unul dintre ei nu avea experiență.
Comunitatea Zavragii este o comunitate bogată și zona în care locuiesc membrii ei
este considerată o zonă mai bună. Romii Zavragii sunt mai ales întreprinzători. Primarul din Curcani este rom și locuiește în această zonă. Drumul de acces în comunitatea
Zavragii este asfaltat iar condițiile de locuit sunt mai bune decât în celelalte zone ale
localității. Mulți tineri din comunitatea Zavragii au urmat programe de educație terțiară.
Expertul pe probleme de romi și mediatorul școlar sunt absolvenți de drept. În Zavragii
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și Brânzărie trăiesc atât romi cât și neromi. Brânzărie este o altă zonă bună din comuna
Curcani. Toți copiii merg la școală. Romii din Brânzărie lucrează în Oltenița, București
sau sunt mici întreprinzători. În niciuna dintre cele două comunități nu există lider pe
care toți să-l recunoască. Adulții de 25-35 de ani au absolvit învățământul secundar.
Comuna Chirnogi
În comuna Chirnogi există trei comunități de romi: Rudărie, Țigănie și Rudărie TV (Teveu). Consilierul local se consideră liderul celor trei comunități. Comunitatea Rudărie
cuprinde două părți: Rudărie Deal și Rudărie Vale. Rudărie Vale este comunitatea mai
săracă și mai veche. Membri comunității trăiesc în case improvizate pe malul râului
Argeș. Romii de aici beneficiază de ajutor social și lucrează cu ziua în agricultură.
Rudărie Deal este o comunitate formată mai recent de cei din Rudărie Vale ca urmare
a inundațiilor frecvente ale malurilor Argeșului. Romii din această comunitate au o
situație mai stabilă în privința venitului și a condițiilor de locuit. Mulți dintre ei au
lucrat în întreprinderile agricole de stat, acum Grupul Maria. În sezonul agricol, compania angajează sute de persoane din Chirnogi și împrejurimi.
Comunitatea Țigănie este plasată în localitate și beneficiază de utilitățile publice existente în zonă care este considerată o zonă bună de locuit. Locuitorii romi,
meșteșugari, au renunțat la ocupațiile lor tradiționale și au devenit muncitori calificați
în construcții și amenajări interioare. Mulți dintre ei au emigrat în Italia și Spania. În
străinătate, mulți dintre ei sunt figuranți de stradă.
Rudărie TV este o comunitate segregată situată la periferia localității (3 km de la
centrul orașului). Nu are acces la drumuri, apă curentă și canalizare. Membrii comu
nității au diferite ocupații, de la muncitori necalificați la muncitori calificați care lucrează în străinătate. Toți copiii din toate cele trei localități merg la școală și în ultimii
ani nu s-a raportat nici un caz de abandon școlar. Nivelul de educație al adulților este
foarte scăzut, astfel și oportunitățile de angajare sunt reduse pentru ei.
Comuna Spanțov
În comuna Spanțov există două comunități de romi: Clinciu și Stancea. Spanțov este
de departe cea mai săracă localitate din clusterul Călărași. În Clinciu, toți romii sunt
membri bisericii evanghelice și au un lider spiritual rom. El a reușit să construiască o
biserică din fonduri externe, din donații ale altor membri. În opinia mediatorului sanitar, romii din Clinciu au un avantaj și anume apartenența la biserică. Primesc ajutor
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de la alți membri și se sprijină reciproc. Comunitatea Stancea este percepută ca problematică în aceste cercuri. Doar 50 de persoane au fost atrase de biserica evanghelică. Primarul spune că sunt greu de controlat și nu sunt chiar pașnici. Peste 300 de
persoane din Clinciu și Stancea sunt angajate la compania de salubritate Romprest
din București. Copiii din ambele comunități merg la școala elementară din localitate
și doar puțini au reușit să se înscrie în liceele din Oltenița.
Comuna Frumușani
În comuna Frumușani sunt trei comunități de romi: Țigănie Frumușani, Țigănie Sătuc
și Țigănie Pasărea. Cea mai mare dintre ele este cea din Frumușani numărând perse
2000 de locuitori romi. Comunitatea este separată clar de restul localității fiind plasată la marginea localității. Nici unul dintre locuitori nu are acte de proprietate pentru teren sau casă. Majoritatea romilor lucrează în București sau în sectorul Ilfov la
diferite companii. Asistentul social ne-a spus că în cazul în care angajatorii apelează
la primărie pentru recrutarea forței de muncă ei menționează clar „fără colorați”, referindu-se la romi. Romii din Frumușani se confruntă cu discriminare pe piața forței
de muncă și în educație. În Frumușani există și o comunitate religioasă. Romii din
Pasărea trăiesc printre neromi și se consideră că sunt integrați. Majoritatea lor are
loc de muncă și mai mulți tineri au absolvit învățământul superior. Comunitatea Sătuc poartă semnele segregării. Totuși, locuitorii săi au contacte cu lumea exterioară:
multe femei rome prestează munci domestice în București sau lucrează în brutăriile
și patiseriile din sectorul Ilfov. În general, bărbații lucrează în construcții sau ca zilieri.

3. Rețeaua școlară
3.1. Participare școlară și segregare
Nivelul de educație din clusterul Călărași este determinat de doi factori: proveniența
familiei și puterea ei economică. Astfel, în localitățile rurale majoritatea copiilor termină clasele primare. Accesul se restrânge pentru învățământul gimnazial o dată cu
creșterea costurilor (ținând minte că liceele sunt în Oltenița, Giurgiu și București).
Majoritatea elevilor din Oltenița sunt absolvenți ai ciclului secundar, însă puțini dintre
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ei pot acoperi costurile pentru studiile universitare în București sau în alte centre
universitare. În Spanțov și Curcani am identificat patru absolvenți de liceu și studenți.
Respondenții din comunitatea Frumușani au menționat cazuri de discriminare severă în școli. Unul dintre respondenți, o femeie romă, a povestit un caz în care băiatul
ei a fost bătut de directorul școlii pentru că ea a crezut că băiatul se face vinovat de
spargerea unei ferestre. Directorul și-a cerut scuze și a spus că a fost o greșeală. Un
alt respondent din Satuc, un sat din comuna Frumușani, s-a plâns de atitudinea profesorilor față de elevii romi. Și-a amintit că pe vremea când era ea la școală profesorii
i-au dat note mici chiar dacă a învățat destul pentru note mai mari. Alte plângeri au
fost legate de calitatea slabă a procesului de învățământ și profesorii slab pregătiți.
În Frumușani, Curcani și Spanțov este în curs de implementare un proiect al Fondului
de Educație pentru Romi și Centrului pentru Educație și Dezvoltare Socială, proiect
finanțat de Fondul Social European. Între 35 și 45 de elevi romi din fiecare comunitate beneficiază de serviciile furnizate de proiect. Aceste servicii includ burse și un
program școală după școală. Clasele de romi sunt segregate pentru programul școală
după școală pentru ca toți copiii înscriși să poate participa, în conformitate cu obiectivele proiectului. Pentru evitarea segregării școlare, autoritățile locale din Frumușani
au pus la dispoziția elevilor mijloace de transport în comun care îi duc la școlile care
nu se află în vecinătatea domiciliului lor.
În anii din urmă, abandonul școlar a fost aproape inexistent. Însă participarea școlară,
frecventarea școlilor este problematică în fiecare localitate. În comunitatea Spoitori
din Oltenița sunt multe cazuri de nefrecventare a școlii. Politicile segregaționiste au
tendința să fie implementate în Oltenița, în cazul comunității Spoitori, la Școala nr.
6 situată în vecinătatea comunității. Motivația directorului pentru menținerea acestei
situații rezidă în diferențele percepute între copiii romi și neromi, precum și în ideea
că „segregarea este mai bună pentru copiii romi”. Romii din comuna Spanțov au fost
înscriși la școala din satul Stancea, în proporție de 80-90%. Școala este frecventată și de
copii romi dintr-un alt sat din comună, satul Clinciu. Părinții romi par să fie de acord cu
segregarea școlară, atâta timp cât clasele și profesorii sunt similare din punct de vedere
calitativ cu restul claselor și școlilor. În comuna Frumușani, efectele anilor de segregare
școlară sunt resimțite și recunoscute ca atare de absolvenții de acum.
Tratamentul diferențiat aplicat de profesori elevilor romi și neromi a avut un efect
negativ asupra celor dintâi, atunci când au fost descurajați să-și continue studiile la
nivel de liceu. Nu sunt școli speciale în clusterul Călărași. Au fost organizate clase
pentru copii cu deficiențe vizuale în Oltenița, dar nici un copil rom nu a frecventat
aceste clase. Elevii cu nevoi speciale de educație sunt integrați în mediul educațional
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standard, inclusiv romii. În ansamblu, am observat în acest cluster că părinții romi
doresc să-și înscrie copiii la școlile din proximitatea comunității. Însă aceste școli
aflate în aproprierea comunităților de romi sunt cele mai slabe și sunt frecventate
de obicei de romi. Toate autoritățile locale monitorizează școlile pentru a preveni
formarea unor școli exclusiv cu elevi romi. În multe școli pe care le-am vizitat în vecinătatea comunităților de romi, 70-90 % dintre elevi sunt romi. La liceul vocațional din
Oltenița, 20% dintre elevi sunt romi. Liceul pregătește elevii pentru mecanică navală
sau munca în industria textilă, deși șantierul naval și fabrica de textile au fost închise
și nu necesită forță de muncă.

3.2. Calitatea educației și programe educaționale
În comunele din clusterul Călărași (Frumușani, Curcani și Spanțov) s-au raportat anumite ameliorări ale procesului educațional datorită unui proiect finanțat de UE și implementat de REF România și CEDS. Cercetătorii nu au identificat asemenea procese
în Chirnogi și Oltenița.
Măsurile antisegregare luate de autoritățile locale din clusterul Călărași constau
în transportul copiilor la școlile care nu se află în vecinătatea comunităților de romi.
Nici o școală nu a furnizat vreun sprijin educațional pentru elevii cu rezultate mai
slabe sau pentru cei care provin din familii sărace. Intervenția sferei private și a
societății civile a fost crucială în acest sens. REF România și CEDS derulează programe de educație în comunele Frumușani, Curcani și Spanțov. În Spanțov directorul
școlii este implicat într-un proiect de educație pentru copiii romi, implementat de
organizația neguvernamentală „Amare Romentza”. Directorul a afirmat că toate
cazurile de discriminare au apărut la elevii romi. Întrebată de modul în care a intervenit, ea a explicat că a abordat părinții neromi pentru a-i convinge că practicile de discriminare sunt învățate acasă. Nu există programe de educație care să fi
fost implementate sau proiectate în școlile din Chirnogi și Oltenița. În Frumușani,
respondenții romi declară că profesorii îi tratează diferențiat și nedrept pe elevii
romi. Părinții romi au vorbit de două cazuri de violență. În Curcani și Chirnogi nu
s-au raportat asemenea cazuri.
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4.1. Profilul ocupațional al localităților
Respondenții consideră că Oltenița este cel mai prosper oraș din clusterul Călărași.
Șantierul naval, fabricile de textile și conserve au fost principalele unități economice
care au angajat marea parte a populației active din oraș și din împrejurimi. După
căderea comunismului, marile unități economice au fost închise, iar locul lor a fost
luat în timp de micile firme private. Majoritatea firmelor private au capital străin dar
nu reușesc să absoarbă forța de muncă locală. Oltenița este localitatea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic din clusterul Călărași. Totuși, toate cele cinci
localități se confruntă cu declinul dezvoltării economice. Comuna Frumușani poate fi
excepția datorită proximității sale de București. Comuna este într-o situație particulară în privința fenomenelor economice. Una dintre cele mai mari companii, în termenii
numărului de angajați, este Turbon cu 689 de angajați. Compania recondiționează
cartușe uzate. Salariile sunt extrem de mici și există un flux de angajați. Condra și
Foneast sunt companii care activează în domeniul textilelor. Ambele au mai puțin de
250 de angajați (toate cele 3 firme sunt din Oltenița). În comuna Chirnogi există o
firmă agricolă mare dar au refuzat să stea de vorbă cu noi. Estimările respondenților
locali privind numărul de angajați (1000 de persoane) nu corespunde realității. Persoana de la Resurse Umane ne-a spus într-o scurtă discuție informală că această
companie are 45 de angajați permanenți. Zilierii sunt recrutați anual. Mulți dintre
ei lucrează informal, care poate fi una dintre cauzele supraestimării. Compania s-a
dezvoltat prin preluarea fostei întreprinderi agricole din Chirnogi. În comunele Curcani și Spanțov nu există angajatori locali cu mai mult de cinci angajați. Nu erau nici
în trecut. Comuna Frumușani a fost dintotdeauna strâns legată din punct de vedere
economic de Ilfov și București. În ultimii ani unele companii au început să se extindă
spre județul Călărași dar proximitatea de Ilfov și București rămâne cea mai importantă caracteristică pentru zonă.
În Frumușani, compania Avicola comercializează carne de pui. 50% din angajații
săi sunt femei rome. Un alt angajator important este Korani Trading, dar ei au refuzat să participe la un interviu. Compania produce mezeluri. Respondenții locali
ne-au spus că mai mult de 50% din angajați sunt romi. Informația nu a putut fi
verificată. În Frumușani s-au raportat cazuri de discriminare în privința accesului la
locurile de muncă. Informația a fost confirmată de asistentul social care are contacte
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cu angajatorii și de expertul local rom. Majoritatea cazurilor au apărut la magazinul
Mega Image din sectorul Ilfov. Evaluarea făcută de reprezentanții romilor nu a fost
relevantă pentru cercetare. Majoritatea respondenților nu aveau informații despre
angajatori.

4.2. Relația de angajare
Respondenții romi din clusterul Călărași susțin că lipsa locurilor de muncă se află în
fruntea tuturor problemelor cu care se confruntă comunitatea. Toți bătrânii romi au
pensie și au avut un serviciu. Dezideratul a devenit munca cu contract. Când acest
lucru nu este posibil, romii acceptă să lucreze în economia informală. Piața locală a
forței de muncă nu are potențialul de a acoperi cererea de locuri de muncă. Primele locuri de muncă sunt oferite candidaților neromi, iar forța de muncă romă este
căutată când este nevoie de prestarea unor munci inferioare. Micii întreprinzători
romi sunt prezenți în Curcani și Chirnogi, dar sunt întreprinderi familiale. În Oltenița,
angajatorul rom are doar angajați romi. Persoana de la Resurse Umane din Turbon,
Oltenița, a avut o atitudine anti-roma iar în timpul interviului a recitat o serie de
stereotipuri despre romi. La extrema opusă, directorul financiar de la Condra a avut
o atitudine pozitivă față de romi și a spus: „Nu știu câți angajați sunt romi pentru că
m-aș considera rasist dacă i-aș întreba.”

4.3. Programe de dezvoltare în domeniul ocupării
În clusterul Călărași autoritățile locale nu au lansat niciun sistem sau program de
ocupare. Doar în Curcani, în comunitatea Rudărie, există doi respondenți romi care
au participat la un program de calificare profesională furnizat de Agenția Județeană
a Ocupării Forței de Muncă.
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5.1. Romii pe agenda publică locală
Există două moduri în care romii ajung pe agenda publică în clusterul Călărași. Primul mod este dat de intervenția Partidei Romilor – însă acest mod nu este relevant
politic de vreme ce romii au consilieri aleși doar în două din cele cinci localități din
cluster – iar cel de-al doilea este dat de intervenția consilierilor locali de etnie romă.
Introducerea problemei romilor pe agenda locală este imposibilă pentru consilierii
locali, după cum ne-a semnalat un consilier din Frumușani: „la ședințele Consiliului
Local, romii sunt trecuți la diverse pe ordinea de zi”, astfel aceste probleme sunt
discutate întotdeauna la sfârșitul ședințelor. Autoritățile locale nu sunt interesate
de romi în niciuna dintre cele cinci localități. Responsabilitatea pentru incluziunea
romilor este transferată către expertul local pe problemele romilor, unde este cazul, liderilor romi, consilierului local rom. Problemele romilor sunt în continuare catalogate drept problemele populației rome și nu probleme pe care autoritățile locale ar trebui să le gestioneze. În ochii autorităților, romii nu sunt cetățeni români și
nici chiar cetățeni cu drepturi depline. Observațiile cercetătorilor confirmă influența
pe care o exercită calitatea relației dintre liderii formali și informali pe de o parte,
și primăria pe de altă parte, asupra reprezentării romilor la nivelul politicilor locale.
Există o serie de așteptări false față de expertul local pe problemele romilor, de vreme ce expertul este angajat de primărie și în consecință există permanent pericolul
de a fi concediat. Strategia Națională de Incluziune a Romilor lipsește din discursul
autorităților locale. Ori nu știu despre această inițiativă, cum este cazul primarului
din Oltenița, sau pur și simplu strategia nu este aplicată la nivel local. În orice caz,
mecanismele de monitorizare și de implementare nu permit controlul și implementarea direcțiilor de acțiune. În multe cazuri expertul local rom și expertul la nivel
județean au inițiative proprii și separate, inițiative în care nu se implică autoritățile
locale. Am întâlnit consilieri locali în fiecare localitate, iar în două localități sunt și
organizații neguvernamentale rome (Spanțov și Oltenița). Aceste două structuri nu
dețin expertiza și experiența necesare pentru promovarea problemelor romilor pe
agenda publică. Chiar dacă ar dispune de expertiză și experiență, natura cvasidemocratică a politicii din România nu permite desfășurarea unui proces democratic
corect.
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5.2. Forme de reprezentare politică
Responsabilitățile administrației locale sunt reglementate de legislația națională valabilă pentru toate localitățile din clusterul Călărași. Pe lângă aceste reglementări există
strategia națională pentru romi care reglementează la nivel național și local structurile
și pozițiile dedicate persoanelor de etnie romă. Strategia, adoptată prin hotărâre de
guvern, are cel mult caracterul unei politici sociale. Politica socială are un statut diferit
de lege. Aceasta din urmă are caracter obligatoriu iar violarea ei se pedepsește – politicile pentru romi pot fi aplicate sau nu, nimeni nu răspunde în cazul în care implementarea lor eșuează. Nu e de mirare că în unele orașe sau comune, cum sunt Oltenița și
Spanțov, nu există expert local pe problemele romilor care să asigure și să monitorizeze
implementarea Strategiei Naționale pentru Incluziunea Romilor. Mai mult, angajarea
experților nu există nici măcar ca intenție sau proiect. Dacă în Oltenița sarcinile expertului pe problemele romilor sunt preluate de asistentul social, care este rom, în Spanțov nu
a fost desemnată nici o persoană pentru aceste sarcini, nici măcar prin cumul de funcții.
În localitățile din acest cluster, romii sunt reprezentați în diferite forme în diferite structuri. În privința experților locali romi, poziția lor la primărie nu este destul
de sigură pentru a putea pune problema delicată a romilor pe agenda publică sau
chiar mai mult, pentru a formula critici la adresa (lipsei) măsurilor de politici locale
dedicate romilor. Mai mult, experții au fost amenințați, ca orice funcționar public, sau
angajat în sectorul public, de măsurile de austeritate anti-criză (concedieri și tăierea
salariilor cu 25%), ceea ce le-a pus în pericol serviciul.
În al doilea rând, puterea și influența consilierilor locali aleși depinde de relația lor
personală cu primarul, sau de calificarea lor, cum este cazul în Frumușani. În toate cele
cinci localități există cel puțin un consilier local rom: în Oltenița sunt doi, în Frumușani,
Chirnogi și Spanțov câte unul, iar în Curcani patru. Majoritatea timpului sunt subordonați
puterii primarului. În patru din cele cinci localități, consilierii locali nu sunt interesați de
comunitățile de romi, sau nu au competențele necesare pentru elaborarea unor propuneri care ar urma să fie adresate Consiliului Local în ședințele ei. Singurul consilier local
capabil să facă acest lucru este cel din Frumușani. Este un activist rom care are o ex
periență vastă de mai mult de 15 ani în problema incluziunii romilor. Acțiunile primăriei
în chestiunea comunităților de romi au fost derulate exact pe baza acestor relații personale întemeiate în decursul alegerilor, când politicienii au mobilizat romii pentru alegeri.
În al treilea rând, în fiecare dintre cele cinci localități există structuri ale Partidei Romilor (înregistrată ca organizație neguvernamentală). Acestea sunt deseori singurele structuri la nivel local. În 2012, în Spanțov s-a înființat o organizație
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neguvernamentală, fondată de trei femei rome, absolvente de universitate, însă capacitatea organizației și puterea ei de reprezentare sunt mai degrabă scăzute, la fel
cum este și interesul lor în administrație publică și politică. Activitățile lor sunt de
natură socială. Cea mai vizibilă structură a Partidei Romilor este cea din Oltenița. De
patru ani organizează la nivel local comemorarea Zilei Abolirii Sclaviei Romilor. Reprezentantul Partidei Romilor, filiala Oltenița, a fost consilier local și a reușit să paveze
drumul de acces la comunitatea Rudărie și a adus rețeaua de apă pe strada Digului
aflată în vecinătatea comunității Rudărie.
În al patrulea rând am observat anumite forme de revitalizare religioasă. Există organizații bisericești în patru din cele cinci localități și putem spune că ele
funcționează ca forme de reprezentare a romilor. Credincioșii se adună în mod regulat în locurile special amenajate în acest sens. În Oltenița relația cu liderul spiritual
este bazat pe mobilizarea romilor în campania electorală. Se pare că liderul spiritual
se bucură de încrederea oamenilor, în măsura în care se consideră că minciuna este
interzisă persoanelor religioase: „dacă îți spun că vor aduce 1000 de voturi, vor aduce
1000” (fost consilier local). În Spanțov liderul spiritual este rom. El a înființat două
biserici din fonduri donate de credincioși. Beneficiază de suportul și aprecierea primarului, însă doar la nivel discursiv. De fapt primarul nu sprijină inițiativele sale, nici
financiar, nici prin consultații. În restul de trei localități, cercetătorii nu au putut obține
mai multe informații despre credincioșii romi. Totuși, ei există.
Relația cu Biroul Județean pentru Romi, cu Agenția Națională pentru Romi nu a
fost menționată în nici una din localități. Experții locali romi au relații formale cu Biroul Județean pentru Romi, dar nu și o relație de colaborare. Mediatorii școlari și sanitari sunt mai puțini vizibili în procesele de politici publice, și colaborează în anumite
cazuri, puține la număr cu liderii formali și informali. Majoritatea fondurilor atrase în
localitățile din clusterul Călărași au țintit infrastructura: drumurile și rețeaua de apă.
Aceste dezvoltări de infrastructură au ajuns la comunitățile de romi doar în Oltenița.
În restul celor patru localități nu au fost implementate proiecte de dezvoltare pentru
comunitățile de romi.

5.3. Participare socială, civică și culturală
Toți respondenții din clusterul Călărași susțin că relația dintre romi și neromi s-a
degradat după 89. Înainte zona era prosperă și toți locuitorii aveau o slujbă și se
simțeau în siguranță, aveau sentimentul de securitate. În acest context nu au apărut
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niciodată tensiuni interetnice. Situația pare similară și din punct de vedere cultural.
Romii și neromii au lucrat împreună în agricultură. După 90 cererea de zilieri a început să scadă. Au fost identificate două cauze: prima este îmbătrânirea constantă a
populației, drept pentru care terenurile rămân necultivate. A doua cauză este procesul de tehnologizare a agriculturii care a făcut munca zilierilor ineficientă. Se pare că
au apărut anumite diferențe între romi și majoritate, ceea ce a distorsionat percepția
majorității care a devenit ignorantă. În acest context au apărut o serie de stereotipuri.
Cel mai profund a fost identificat în Oltenița, unde un angajator a caracterizat romii
ca leneși, iar directorul unei școli a susținut că segregarea școlară este utilă ”pentru că
elevii romi sunt diferiți.” Nu am identificat asemenea cazuri în comune, poate pentru
că lideri și reprezentanții romilor au facilitat majoritatea contactelor și au asistat la
multe dintre interviurile realizate.
Structurile identificate pentru incluziunea romilor în clusterul Călărași au fost cele
create de Strategia Națională pentru Incluziunea Romilor: expertul local rom, mediatorii școlari și sanitari în Chirnogi, Curcani și Oltenița. În Frumușani a fost numit
doar expertul local rom. În Spanțov am identificat un expert local rom și un mediator
sanitar. Am identificat consilieri locali aleși în iunie 2012 în toate cele cinci localități. În
Oltenița sunt două organizații neguvernamentale rome. Cea mai vizibilă este Partida
Romilor. Cealaltă organizație, denumită „Speranța romilor” nu a activat niciodată. În
Spanțov a fost recent înființată o organizație neguvernamentală la inițiativa a trei
femei rome, absolvente de facultate în 2012. Au fost înființate două biserici evanghelice de un lider spiritual rom care se bucură de influență mare în rândul populației de
romi. În Curcani, Chirnogi și Frumușani nu sunt organizații ale societății civile.

Concluzii
Comunitățile de romi studiate din clusterul Călărași au caracteristici comune în ceea
ce privește poziționarea în cadrul localităților. Majoritatea zonelor, în special în mediul rural, sunt poziționate la marginea satelor de care aparțin, dar acest lucru se
observă și în orașul Oltenița. O altă caracteristică comună este situația locuirii și nivelul veniturilor. Majoritatea persoanelor din comunitățile menționate au probleme
cu locuința, în ceea ce privește actele de proprietate și accesul la utilități (excepție
electricitatea) și infrastructură publică. Una dintre cele mai importante probleme în
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ceea ce privește accesul la resursele și bunurile localităților este cea legată de posibilitatea de a avea un venit dintr-o formă de angajare în economia formală care să fie
suficient pentru a acoperi cheltuielile zilnice. Există câteva comunități care reprezintă
niște excepții de la aceste situații: spoitorii din Oltenița care au migrat în străinătate
au venituri mari, își construiesc case și participă în număr mai mare la procesul de
educație; zavragii din Curcani, care trăiesc din agricultură și din comerțul desfășurat
în București; respectiv o parte dintre locuitorii din Chirnogi, deoarece acolo există o
firmă care angajează pe timp de vară muncitori necalificați; și comunitățile religioase
din Frumușani și Spanțov.
Accesul romilor din comunitățile studiate la educație gimnazială este în mare măsură asigurat. Totuși, au fost menționate câteva cazuri de discriminare și segregare
etnică, motivate de factori externi (persoanele majoritare care evită școlile cu romi). În
Frumușani este încurajat accesul la educație, elevilor din comunitate fiindu-le asigurat
transportul către școală finanțat de autoritățile locale. În mai multe localități există programe de creștere a accesului la educație, însă acestea nu pot fi încă evaluate.
Zona analizată prezintă urmele procesului de dezindustrializare prezent în toată
România, proces ce a dus la scăderea numărului de locuri de muncă. Orașul Oltenița
pare a fi cel mai afectat, dar la fel sunt și satele din jur, deoarece mulți dintre locuitorii din mediul rural lucrau la oraș. Astfel, o consecință a procesului de dezindustrializare este migrația internă către orașe mai mari (către București) sau cea externă
către alte țări (Spania și Italia pentru spoitorii din Oltenița). Ruinele industriei oferă
surse de venit persoanelor foarte sărace care strâng rămăsițele de fier și le vând
la kilogram. Majoritatea romilor sunt implicați în economia informală, nu au venituri sigure și nu beneficiază de sistemul de protecție socială (asigurare medicală și
pensie). Firmele prezente în cluster au atitudini mixte, pornind de la rasism și discriminare la angajare, la o atitudine incluzivă și pozitivă față de membrii comunității
rome. Există și câteva exemple de antreprenoriat în rândul persoanelor de etnie
romă din comunitățile analizate, însă sunt cazuri rare și nu a putut fi observat un
mediu care să permită și altor indivizi să inițieze astfel de activități generatoare de
venit. Autoritățile locale analizate nu prezintă interes în ceea ce privește problema
romilor, în unele cazuri considerând că persoanele de etnie romă nu pot beneficia de aceleași drepturi cu populația majoritară. În rândurile lor pare să existe o
neînțelegere a termenilor de „cetățenie” și „etnie”. Singurele momente în care etnici
romii ajung pe agenda discuțiilor publice sunt campaniile electorale, pe motiv că
aceștia sunt considerați ușor de manipulat în vederea obținerii de voturi prin promisiunea îmbunătățirii nivelului de trai.

151

CAPITOLUL IV. CĂLărași
Cu toate că există o strategie națională în ceea ce privește etnia romă din România, majoritatea membrilor administrațiilor locale nu o cunosc, cum par a nu cunoaște
nici rolul angajaților pe problematica romă.
Există în unele cazuri consilieri locali etnici romi, care sunt fie neinteresați, fie
neinstruiți în abordarea problemei etniei din care fac parte, cu excepția consilierului din Frumușani, activist rom. Totuși, există forme de participare civică în afara
administrație: în Spanțov a fost înființată o organizație neguvernamentală care încearcă să rezolve unele probleme, iar o altă formă importantă sunt comunitățile neoprotestante care devin un actor important în soluționarea unora dintre problemele
etniei rome, în mai toate comunitățile analizate.
Majoritatea persoanelor nerome chestionate au folosit stereotipuri la adresa
membrilor comunităților rome (ex: leneși, hoți etc.) făcând apelul și la situația incertă a locurilor de muncă în rândul comunităților rome, dar și la mijloacele ilegale
și informale de supraviețuire ale acestora. Acest lucru sugerează că relațiile dintre
comunitatea română și cea romă, în clusterul analizat, s-au deterioarat după 1989, în
special datorită pierderii locurilor de muncă pentru ambele categorii, cei intervievați
observând doar indivizii în cauză fără să ia în considerare contextul generator.
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DOLJ
Mihaela Preda, Adrian-Nicolae Furtună

1. Accesul la informații
Accesarea datelor în clusterul Dolj s-a dovedit a fi o experiență în general pozitivă.
Autoritățile locale au fost deschise să ne ofere informații în majoritatea cazurilor, însă
în privința informațiilor despre ocupare (informații pe care ar fi trebuit să ni le furnizeze agențiile județene și locale pentru ocuparea forței de muncă) am fost confruntați
cu lipsa datelor. Interviurile de introducere pentru cartografierea comunităților locale și a angajatorilor au fost utile și le-am realizat fără a întâmpina probleme prea
mari. Totuși, ele au subliniat una dintre problemele majore ale localităților, în special ale celor din zona rurală, și anume lipsa locurilor de muncă și chiar inexistența
angajatorilor privați, cu mici excepții. Așadar, în ceea ce privește angajatorii, aceștia
trebuie analizați în două planuri. Primul se referă la mediul urban, respectiv Calafat,
unde identificarea a fost dificilă deoarece societățile comerciale indicate în cadrul interviurilor purtau astăzi altă denumire decât cea cunoscută de către cei intervievați.
Cu toate acestea, la nivelul municipiului s-au identificat și intervievat zece angajatori conform criteriilor anterior stabilite, excepție făcând cei cu capital privat străin.
Al doilea plan se referă la localitățile rurale, în cadrul cărora a fost foarte dificil să
se identifice angajatori conform criteriilor, deoarece economia acestora este monopolizată de prezența angajaților în domeniul de stat, ca urmare a lipsei acute a locurilor de muncă. Excepția este reprezentată aici de comuna Cetate, în cadrul căreia oportunitățile în ceea ce privește dezvoltarea sectorului privat sunt în dezvoltare.
La nivelul instituțiilor publice (primării și școli) ne-au fost furnizate datele solicitate.
Membrii comunităților locale de romi au fost foarte amabili. Cu excepția comunelor
Cetate și Bârca comunitățile locale au fost abordate prin medierea liderului rom local.
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2. Contextul local
2.1. Administrație publică
Administrația publică locală este extrem de dependentă de sfera politică. În cazul tuturor localităților din clusterul Dolj afilierea politică a primarului care a câștigat ultimele alegeri este aceeași cu partidul aflat la guvernare. Consilierii de la Uniunea Social Liberală domină consiliile locale. Din totalul de 17 consilieri din Calafat, trei aparțin
Partidului Democrat și unul Partidului Popular. În comuna Cetate există un consilier
din partea Partidei Romilor și unul de la Partidul Popular din totalul de 15 consilieri
câți are Consiliul Local. În mod asemănător, în consiliul din comuna Bârca un consilier
vine de la Partidul Popular, unul de la Partidul Democrat și unul de la UNPR din totalul de 13 consilieri. Negoi are cinci consilieri din partea Partidului Democrat dintr-un
total de 11 consilieri. Excepția de la această regulă este comuna Sadova, unde majoritatea consilierilor sunt membri UNPR.
Bugetul local
Bugetul local este dependent de fondurile din bugetul județean, suma fiind raportată
la mărimea populației. Comunele din cluster beneficiază de un buget limitat, fondurile fiind insuficiente în raport cu necesitățile, sursele proprii fiind exclusiv cele legate
de taxe și impozite, colectate de la populație și de la firmele din localitate care sunt
reduse ca număr. Se poate observa faptul că cea mai mare sumă este distribuită către
localitatea urbană din cluster, cea mai mică revenind comunei Negoi, singura comună cu un singur sat component, aceasta corespunzând și celei mai sărace dintre cele
analizate. În ceea ce privește bugetul provenit din alte surse, municipiului Calafat, pe
lângă finanțele distribuite de către prefectură, beneficiază de fonduri proprii rezultate din colectarea taxei de trafic greu, datorită tranzitării orașului de către mașinile de
greu tonaj ce trec prin vama cu Bulgaria. În cazul localităților rurale se poate constata faptul că sumele rezultate din redistribuirile de la județ sunt destul de scăzute, iar
sumele provenite din venituri proprii, precum încasarea de taxe și impozite, nu sunt
nici ele foarte consistente.
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Programe de dezvoltare socială și economică
La nivelul localităților din clusterul Dolj primăriile au implementat destul de puține
proiecte de dezvoltare a infrastructurii. În comunele Bârca, Negoi și Cetate s-au executat lucrări pentru extinderea rețelei de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă.
S-au renovat școlile și s-au construit noi clădiri pentru grădinițe, s-au pavat drumurile și au fost restaurate clădirile de interes local. Din păcate toate aceste programe
au fost implementate cu forță de muncă adusă din afara localităților. Nici câștigătorii
achizițiilor publice nu au apelat la forța de muncă locală. Investițiile din orașul Calafat au fost direcționate spre îmbunătățirea canalizării și sistemelor de alimentare cu
apă, iluminatul public și asfaltarea străzilor. În aceste localități câteva programe au
fost destinate exclusiv comunităților de romi. Au fost implementate și programe în
care romii au reprezentant unul dintre grupurile-țintă. Aceste programe au fost derulate de organizații neguvernamentale sau de Agenția Județeană de Ocupare a Forței
de Muncă în domeniul programelor de calificare și integrare a forței de muncă. De
exemplu, putem menționa proiectul din comuna Cetate, proiect care și-a fixat drept
obiectiv dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul neagricol, sau proiectul din Calafat axat pe economia socială.
Ajutor social și asistență medicală
În ceea ce privește asistența medicală, în cadrul localităților din clusterul Dolj nu
avem mediatori sanitari, cu excepția municipiului Calafat, unde o astfel de structură a
fost creată și funcționează. Mediatorul sanitar colaborează foarte bine cu autoritățile
și medicii de familie, având un rol important în cadrul comunităților, astfel încât toți
romii beneficiază de asistență medicală și toți copiii sunt vaccinați. Asistența socială
ce este accesată de către populația romă este de două tipuri: ajutoarele sociale, de
care beneficiază familiile sau persoanele foarte sărace și ajutoarele de încălzire, de
care beneficiază automat asistații social, dar și persoane cu venit foarte scăzut. Totuși,
datorită legislației actuale privind criteriile de eligibilitate pentru ajutor (care în mediul rural limitează terenul aflat în proprietate la 1,5 hectare și numărul de animale la
3-4, iar în mediul urban se acordă în funcție de venituri și proprietăți), numărul familiilor sau al persoanelor sărace care beneficiază de așa-numitul venit minim garantat
este mic. În comunele din clusterul Dolj mai mult de 60% dintre etnicii romi săraci
primesc ajutor social, în timp ce în Calafat doar 20% din populația romă beneficiază
de același ajutor.
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2.2. Dezvoltare
Unități economice
Dezvoltarea economică a întregului cluster este strâns legată de activitatea agricolă, utilizarea terenurilor în trecut fiind una preponderent cerealieră, profilul economic
căpătând o formă mai complexă în perioada comunistă. Astfel, Bârca înainte de 1989
a avut două cooperative agricole și două companii de stat de mecanizare agricolă. În
comuna Cetate a funcționat o cooperativă agricolă și o fabrică de conserve. În Negoi și Sadova munca agricolă a fost organizată în cooperative. Astăzi, în arealul rural
din cluster activitatea agricolă este intens restructurată datorită înlocuirii proprietății
de stat cu cea particulară, terenurile fiind arendate de câțiva antreprenori care le exploatează mecanizat, neangrenând din punct de vedere economic populația locală.
Excepție face comuna Cetate al cărei profil economic cerealier este completat de o
funcție turistică în stadiu incipient (datorită investiției în portul Cetate de către un intelectual public, precum și a investițiilor într-un hotel a deținătorului principal de teren agricol din localitate).
În ceea ce privește municipiul Calafat, exploatarea terenurilor agricole este patronată de către investitori italieni, iar profilul industrial al așezării este complet restructurat după 1990, o mare parte dintre fabrici desființându-se, astăzi funcționând doar
cele de textile, mase plastice și una care produce sodă. Locurile de muncă sunt puternic diminuate, însă comparativ cu zona rurală, angajatorii sunt mult mai prezenți.
Surse de venit
Locurile de muncă permanente, munca sezonieră și munca în regim zilier sunt formele
de angajare (printre altele forme de angajare bazate pe contracte semnate de primărie pe o perioadă de maximum 90 de zile pe an) în orașul Calafat (clusterul Dolj). Romii
lucrează și în economia informală, caută de lucru în străinătate ori fac afaceri cu mașini
uzate, adună fier vechi, vând lemne sau împrumută bani cu camătă. În zona rurală putem determina două tipuri de activități generatoare de venituri: munca în străinătate
specifică majorității romilor, reciclarea fierului, pe care se bazează o categorie restrânsă,
aceea a săracilor din Bârca, Cetate, Negoi și Sadova. Rareori munca cu ziua în agricultură sau în gospodăriile oamenilor este activitate ce produce venit, aceasta fiind slab
prezentă datorită profilului cerealier al localităților. Romii sunt în mică măsură proprietari de terenuri, însă suprafețele nu sunt mari, adesea acestea au fost vândute imediat
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după 1990, astfel că nu reprezintă azi o sursă de venit. Românii au suprafețe de teren
arendate principalilor investitori prezenți în zonă, aceștia exploatând pământul mecanizat, forța de muncă locală nefiind antrenată în această activitate. Majoritatea familiilor rome fără loc de muncă sau pensie trăiesc din ajutor social și alocațiile minorilor.

Migrația pentru muncă
Migrația este un fenomen intens în cadrul arealului rural din cluster. Romii, indiferent de neam migrează pentru a procura resurse economice, direcțiile fiind îndreptate către vestul Europei, de preferință Italia, Spania, Belgia și Franța. În cadrul tuturor
localităților din cluster familiile ce au membri plecați în străinătate au un nivel de trai
mult mai bun, unii chiar peste medie. Același fenomen este prezent și în cadrul Municipiului Calafat. Familiile ce practică migrație sunt aparținătoare neamului cositorarilor, neam cu tradiție în antreprenoriat de tipul comerțului cu mașini sau camătă,
spre deosebire de neamul rudarilor, extrem de sărac, ai cărui membri abia acum comportă tendințe migraționiste. Migrația pentru muncă este văzută ca principala sursă
pentru asigurarea traiului.
Șomajul
Datele accesibile la fața locului referitoare la rata șomajului au prezentat limitări, însă
oamenii au apreciat că tendința este către o acută lipsă a locurilor de muncă la nivelul întregului județ (aceasta afectând și localitățile din clusterul Dolj). Totodată există
diferențe pregnante între mediul rural și urban. În mod paradoxal, în comune precum Negoi, Bârca și Sadova persoanele cu studii medii sunt mai vulnerabile față de
șomaj (fiind concediați din fabricile din zonă), decât persoanele fără studii, angrenate anterior în agricultură (o parte dintre acestea muncind în continuare în acest domeniu). Calafat, zonă polarizatoare din punct de vedere economic în trecut, nu mai
atrage fluxuri de navetiști, populația proprie fiind afectată de lipsa investițiilor și locurilor de muncă. Zona rurală este dominată de salariații din sectorul de stat, cărora
li se adaugă asociațiile familiale cu foarte puțini angajați sau investitori ce arendează
pământul, ce angrenează o forță de muncă limitată. Situația economică precară este
demonstrată și de atitudinea pozitivă către migrație, prezentă pe o scară foarte ridicată în cadrul întregii populații. Romii sunt profund afectați de neangajare, procentul
celor ce au loc de muncă fiind sub 1% la nivelul întregului cluster.
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Stocul de locuințe și utilități
Județul Dolj este marcat de disparitățile dintre municipiul reședință de județ (orașul
Craiova) și celelalte așezări. Celelalte orașe, cum sunt Calafat și Băilești, au un rol secundar ca medii urbane. După cum arată datele din Mini-atlasul cercetării, impactul
urbanizării în sensul accesului la apă curentă este resimțit mai mult în orașul Calafat
și comuna Cetate decât în orașul Segarcea (care nu este inclus în cluster) și comuna
Bârca. În localitatea urbană din clusterul Dolj, locuințele romilor sunt case individuale, procentul celor care trăiesc în blocuri este foarte scăzut. În Calafat există o pondere semnificativă de locuințe de tip bloc, ocupate de către populația românească,
dar dezvoltarea istorică a orașului a presupus o concentrare inițială a locuințelor de
tip individual către centrul orașului, nucleu păstrat foarte bine și astăzi. Străzile din
orașul Calafat sunt asfaltate în proporție de 90%, restul de 10% fiind pietruite, iar în
cadrul localităților rurale componente, respectiv Ciupercenii Vechi, Golenți și Basarabi, acestea sunt pavate cu pietriș în proporție de 90% (restul de până la 10% fiind
asfaltate). Conform informațiilor primite de la primărie, 90% dintre locuitorii orașului
au acces la rețeaua de alimentare cu apă. În mediul rural mai puțin de 40% dintre locuitori se pot bucura de apă curentă. Accesul la canalizare este de sub 10% în comune și în jur de 90% în orașul Calafat.
Servicii
Serviciile de sănătate sunt destul de bine reprezentate la nivelul localităților din cluster. Cu excepția localităților Negoi și Sadova, toate celelalte au câte o unitate de tip
spital sau dispensar în cadrul căreia populația beneficiază de asistență medicală. Cele
două localități beneficiază de serviciile unor medici de familie.1 Din punct de vedere cultural, localitățile rurale din cluster beneficiază de puține facilități, majoritatea
având câte o bibliotecă, un club, câte un centru cultural (cămin cultural în stil vechi)
regăsindu-se în localitățile Cetate și Bârca, în cea din urmă aflându-se și un parc. În
cadrul municipiului Calafat, activitățile culturale prezintă o diversificare, aici regăsindu-se șase restaurante, 20 baruri, 3 săli de sport, 1 bibliotecă. Orașul nu dispune de
funcționarea unui cinematograf sau a unui teatru.

1 Prezentată în Anexa 1 a volumului, Harta (g) reflectă cartografia accesului la serviciile de ambulanță din
localitățile clusterului Dolj.
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Drumuri și transportul în comun
Observațiile noastre arată că în clusterul Dolj transportul în comun nu este corespunzător în toate localitățile. Astfel, în municipiul Calafat nu există un transport urban care să deservească populația locală, municipalitatea neorganizând un astfel de
sistem datorită distanțelor mici de parcurs. Legăturile orașului în cadrul județului și
a întregii țări sunt deservite de firme private de transport, ce folosesc microbuze sau
autocare, tipul de așteptare fiind de 30 minute pentru legăturile județene și până la
4 ore în cazul legăturilor cu Municipiul București. În ceea ce privește prezența gării și
căii ferate Calafat-Craiova, aceasta se află în restructurare, cursele fiind limitate la una
pe zi. În cadrul localităților rurale din cluster situația este similară, transportul făcându-se după aceleași principii anterior enunțate. În general, căile de comunicație sunt
modernizate, unele dintre ele prin proiecte de dezvoltare de curând derulate. Drumurile sunt asfaltate în mediul urban în proporție de 90%, acest procent fiind valabil
exclusiv pentru orașul Calafat, localitățile componente Golenți și Ciuperceni având un
procent de până la 10% din străzi asfaltate, restul fiind pietruite. În mediul rural un
procent de 90% din străzi sunt pietruite.

2.3. Instituții socio-culturale
Școli
Mai mult de jumătate din populația adultă din clusterul Dolj este subcalificată și
6-7% este înalt calificată. Aparent factorul principal care determină nivelul slab de
calificare este accesul dificil (în privința distanței și a duratei) la unitățile școlare din
ciclul liceal. Însă trebuie menționate și diferențele din interiorul clusterului. În Calafat, unde există licee, 30% dintre adulți au absolvit o formă de învățământ secundar,
iar în comuna Bârca, unde există școli vocaționale 15,34% dintre locuitori au absolvit
acest nivel de educație. Comuna Cetate are o poziție mai avantajoasă din punctul de
vedere al accesului la gimnaziu, iar aici rata adulților care au acest nivel de educație
depășește 15%. Comuna Negoi este cea mai „rămasă în urmă” din acest punct de vedere. Locuitorii săi au de călătorit 20 de minute până la cea mai apropiată unitate de
învățământ, ceea ce înseamnă circa 40 de minute timp efectiv.
Pe durata cercetării noastre de teren în Calafat am constatat că infrastructura
școlară este foarte bine reprezentată. În cadrul orașului avem două școli generale și
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două licee, acestea polarizând inclusiv arealul geografic înconjurător. La nivelul municipiului Școala „Constantin Gerota” cu clasele I-VIII are o capacitate de 786 locuri,
219 elevi fiind de etnie romă. Școala „Constantin Brăescu” are 384 de elevi înscriși,
162 dintre aceștia învățând în structura Ciuperceni. Numărul de elevi romi ce învață
în cadrul acestei școli este mult mai scăzut, respectiv, 49. Școlile au cursuri de educare-instruire ce se desfășoară după programe clasice, în cadrul acestora neexistând
specializări. Copiii de etnie romă sunt înscriși în cadrul unităților de învățământ, frecventând cursurile, abandonul școlar crescând odată cu vârsta. În ceea ce privește infrastructura liceală, în cadrul municipiului Calafat avem două licee, unul cu profil specializat, tehnic, „Ștefan Mincu”, acesta oferind numeroase specializări (tehnician proiectant CAD, tehnician mecanic întreținere si reparații, tehnician transporturi, tehnician activități de comerț, tehnician activități în agricultură, tehnician analiză produse
alimentare, tehnician veterinar, tehnician ecolog si protecție a calității mediului). În
cursul anului 2012-2013 au fost înscriși în cadrul acestui liceu 715 elevi, doar 3 de etnie romă, situație ce demonstrează abandonul școlar foarte ridicat manifestat în cadrul ciclului gimnazial, dar și orientarea către a nu continua studiile datorită factorilor
economico-sociali. Al doilea liceu este reprezentat de „Independența” ce are profil
teoretic și școlarizează 625 elevi, dintre care 0,65% sunt de etnie romă.
Organizații sociale și culturale publice și private
Instituțiile sociale sunt foarte slab reprezentate la nivelul localităților din cluster. La
nivelul mediului urban avem un deficit major în ceea ce privește centrele de zi pentru adulți sau copii, nu există cantine sociale. În cazul localităților Negoi, Bârca și Sadova nu regăsim nicio astfel de instituție, excepție făcând unitatea medico - socială
care funcționează în cadrul localității Cetate, înființată în anul 2008 ca urmare a restructurării spitalului. Aceasta asigură asistență de tip azil de bătrâni pentru aproximativ 60 de persoane. Instituțiile culturale prezintă o limitare ce se rezumă exclusiv la prezența bibliotecilor, fiecare dintre localitățile prezente în cadrul clusterului
având câte o bibliotecă. Este de remarcat faptul că municipiul Calafat nu dispune de
un cinematograf (acesta fiind desființat cu mult timp în urmă) sau de un teatru. Singura localitate rurală în cadrul căreia căminul cultural are o funcție exclusiv recreativă este Bârca, în cadrul acestuia organizându-se o expoziție de pictură naivă a unui
pictor local, precum și o serie de evenimente ce au avut legătură cu poetul Adrian
Păunescu. Organizațiile neguvernamentale sunt slab reprezentate la nivelul clusterului. În cadrul Municipiului Calafat funcționează două astfel organizații: ONG Romi
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Calafat care s-a născut ca urmare a desprinderii din ONG Pescari Calafat ce a inițiat
un program de ajutorare a romilor în colaborare cu orașul Duiven din Olanda. În ceea
ce privește ONG-urile prezente în cadrul localităților rurale nu putem vorbi despre
asociații independente constituite de societatea locală, ci despre sucursale sau birouri ale Centrul European pentru promovarea și integrarea romilor care desfășoară
proiectul POSDRU „Îmbunătățirea calității resurselor umane în mediul rural și promovarea antreprenoriatului în activități non-agricole” la nivelul comunei Cetate.

2.4. Zone locuite preponderent de romi

2

Orașul Calafat
Calafat a fost prima localitate vizitată de noi din clusterul Dolj. Aici am întâlnit două
comunități compacte de romi. Prima comunitate situată în cartierul Dunărea, aparține
spoitorilor, un subgrup cultural al romilor. După estimările liderilor formali și informali ai comunității, aici trăiesc aproximativ 100 de familii. Structura acestor familii ar
fi, în linii mari, următoarea: 450 de persoane în total, 100 de copii sub 6 ani, 90-100
de copii între 6-16 ani, 90-100 de persoane între 16-24 de ani, 150 de persoane între
25-60 de ani și circa 10-15 persoane peste 60 de ani. În conformitate cu cele spuse
de liderii informali din comunitate, confirmate și de observațiile noastre directe din
teren, căsătoriile timpurii sunt destul de frecvente, iar fetele abandonează școala în
jurul clasei a șaptea. Venitul familiilor este asigurat de bărbați. Cel mai frecvent mod
de a câștiga bani este cumpărarea și vinderea mașinilor uzate din Bulgaria. În plus, ei
migrează în Franța, Italia și Spania. Putem spune cu certitudine că este o comunitate tradițională pentru că vorbesc limba romani, există legături strânse între membrii
comunității, se sprijină reciproc din punct de vedere moral și financiar. Din cele 45 de
familii care au primit ajutor social în 2012, 95% au fost familii de romi. Dintre aceștia
doar 10-15 provin din această comunitate. Comunitatea are acces la apă curentă,
drumuri pavate, iar școala se află la o distanță de 20-30 de minute de mers pe jos.
Comunitatea este situată în zona de nord-vest a orașului. După spusele vârstnicilor
2 Conform metodologiei cercetării, de-a lungul tururilor sociale efectuate în prima fază a muncii de teren
(când am stat de vorbă cu mai mulți actori locali din instituții și comunități), am rugat interlocutorii
noștri să marcheze pe harta localităților zonele pe care ei le consideră drept zone locuite preponderent
de romi și zone locuite preponderent de săraci. Astfel au rezultat hărțile sociale prezentate în Anexa 2 a
volumului. Pentru fiecare localitate dintre cele 5 aparținând clusterului Dolj am ales aici câte una dintre
hărțile sociale obținute.
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din comunitate, ei trăiesc aici de cel puțin 100 de ani. În trecut s-au ocupat de vopsirea în bronz a acoperișurilor.
Cea de-a doua comunitate compactă de romi din Calafat este situată în partea de
sud-vest a orașului și poată denumirea de Rudărie. După cum sugerează această denumire, membrii comunității de aici aparțin sub-grupului cultural de rudari.
În comparație cu comunitatea spoitorilor, istoria comunității de rudari este mai
scurtă, de aproximativ 50-60 de ani. Rudarii au trăit în corturi la marginea pădurii,
aproape de malul Dunării, pe un teren mereu inundat. La inițiativa autorităților locale ei și-au construit case fără documente de proprietate în apropierea fostei gropi
de gunoi a orașului. Casele lor sunt sărăcăcioase în comparație cu casele spoitorilor.
Acest cartier s-a format din rudarii care locuiau demult în corturi, undeva
aproape de malul Dunării, la Plopi, în vale. Acolo făceau linguri, coșuri, lângă apă. Aici unde stăm acum era groapă de gunoi, rampă. (Bărbat, Rudărie,
Calafat)

Liderii informali ai comunității estimează că sunt în jur de 60-70 de familii, iar
structura pe vârste a comunității este aproximativ următoarea: în total sunt în jur de
450-500 de persoane, 100-120 de copii sub 6 ani, 100 de copiii între 6-16 ani, 150170 de tineri între 16-24 de ani, 70-80 de persoane între 25-60 de ani și circa 50 de
persoane peste 60 de ani. În prezent, cei mai săraci membri ai comunității trăiesc din
adunarea de fier vechi sau PET-uri, iar iarna vând lemne de foc localnicilor. Drumurile
din comunitate nu sunt pavate, sunt drumuri de pământ, aceasta aflându-se la marginea orașului. O parte a comunității are acces la apă curentă. Participarea copiilor la
școala este redusă. Până în prezent nimeni din comunitate nu a absolvit liceul. Rudarii nu vorbesc limba romani și nu se declară romi. În comparație cu spoitorii din vecinătatea Dunării, coeziunea socială în cadrul grupului rudarilor este mult mai slabă. În
cazul rudarilor, migrația în Franța, Italia, Spania este răspândită. De obicei migrează
familii întregi, de aceea se pot vedea casele recent construite goale. Și ei practică împrumutul cu camătă, ca și spoitorii.

Comuna Negoi
În comuna Negoi, în vecinătatea numită „satul nou” am întâlnit două comunități de
romi: una de rudari și una de cărămizari. Istoria comunităților poate fi intuită ușor
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dacă ne raportăm la conacul din centrul satului. Romii au fost robi pe domeniile boierilor. Trebuie menționat faptul că denumirea de cărămizari se referă la romii care
fac cărămizi și vorbesc limba romani, iar denumirea de cărămidari se referă la romii care fac cărămizi, dar nu vorbesc limba romani. În grupul cărămizari se practică în continuare căsătoriile timpurii iar tribunalul tradițional al romilor se numește
Criss. Unii dintre bătrânii din grupul rudarilor mai practică meșteșugul tradițional
de cioplit în lemn (îndeosebi cioplirea lingurilor de lemn) în timp ce meșteșugul de
cărămidar a dispărut aproape în totalitate. Grupul de romi cărămizari nu-și mai pot
practica meseria tradițională. Membrii celor două comunități nu se căsătoresc între
ei. Romii sunt reprezentați în consiliul local al comunei de un consilier ales pe listele Uniunii Social Liberale. Migrația este practicată în ambele comunități, în special
cu destinația Franța, și putem observa ușor apariția noilor case ca rezultat al acestei migrări.
Populația comunei Cetate este de 6000 de persoane din care 1100 sunt romi.
Romii sunt împărțiți în două comunități teritoriale numite Banat (alcătuit din ursari
și foarte puțini rudari) și Vale, nucleu compus din ursari (sau Căcata, denumire utilizată mai ales de majoritate pentru a se referi la această minoritate etnică stigmatizată).
Bunicii au venit în această localitate din zona Târgu Jiului-Dănești Barza. Veneau după Paște și se așezau în apropierea bălților și pădurilor. Stăteau până
toamna, munceau pe la oameni, vindeau gratare, pirostrii, adunau la căruțe
hrana pe care o colectau ei de la oameni: făină de grâu, făină deporumb, untură. Toamna plecau acolo la Târgu Jiu, la munte. Iarna stăteau acolo, iar vara
veneau iar aici pentru că de aici puteau să se alimenteze. Prin 1890 în apropiere de 1900 s-au așezat și au rămas aici. La început erau vreo 7-8-10 familii,
după aceea s-au retras de lângă pădure și au venit aproape de sat pe șoseaua
portului, s-au așezat pe aceste pământuri care au fost libere și prima dată
au stat în bordeie, nu au avut case. Cu timpul s-au alineat la muncile agricole, locatarii aveau pământ și eise duceau să își câștige existența. Odată cu
moșierii lucrau pe terenurile acestora, erau liberi. Era un fel de robie, nu mai
era termenul, funcționa, dar nu în cadrul legal. Iarna nu ajungeau alimentele,
se ducea la boier să îi dea un sac de porumb pe care primăvara trebuia să îl
dea înapoi. Apoi au muncit la CAP, tot colectivul comunei a fost ținut de romi
(70-80%). Pentru ei colectivizarea a fost cea mai bună, pentru că nu aveau
pământ. Aci ne-am înmulțit, odată cu 1969, politicile i-au mutat de acolo în
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partea de nord-vest. S-au mai și răspândit si în altă parte. Obiectul de bază
era agricultura pe care nu o avem la ora actuală pentru că fermierii muncesc
cu mașini. Sunt 1200 de suflete. (Bărbat rom-Cetate, Vale)

Liderul local rom estimează că în Banat comunitatea se prezintă astfel: sunt în jur
de 80 de familii, 850 de persoane, 110 de copii sub 6 ani, 80 de copii între 6-16 ani,
300 de tineri între 16-24 de ani, 400 de adulți între 24 și 60 de ani și mai puțin de 15
persoane peste 60 de ani. Comunitatea Vale este compusă din aproximativ 50 de familii, 350 de persoane din care 30-40 de copii sub 6 ani, 50 de copii între 6 și 16 ani,
100 de tineri între 16 și 24 de ani, o populație adultă de 150 de persoane între 24 și
60 de ani, și 2 persoane peste 60 de ani. Istoria locală a satului ne spune că această comunitate Vale a fost mai numeroasă în trecut, dar mulți dintre membri săi s-au
mutat în comunitatea Banat, care a fost considerată mai sigură din punct de vedere
al alunecărilor de teren și al inundațiilor. De vreme ce practică căsătoria timpurie și
meșteșugurile vechi (producerea cărămizilor) considerăm că cele două comunități
sunt tradiționale. Romii sunt reprezentanți de un consilier rom ales pe listele USL.
Romii din ambele comunități migrează în sezonul agricol să culeagă roșii în Italia și
Spania.
Satul Bârca găzduiește în jur de 1000-1100 de persoane de origine romă. Am
văzut case locuite de familii rome pe aproape fiecare stradă din sat, dar ei trăiesc
concentrați mai ales în două zone numite Țigănia și Dragalina. Liderul rom local
spune că Țigănia este formată din 850 de persoane, 50-100 de copii sub 6 ani, 130
de copii între 6-16 ani, mai puțin de 15 persoane peste 60 de ani. Nu ne-a putut
spune numărul tinerilor între 16-24 de ani și a persoanelor adulte între 24 și 60
de ani.
Aici se numește țigănie…de când ne știm noi. Eu când m-am nascut eu aicia
era țigănie multă, și pe urmă s-au mutat, noi aici am muncit în ferma asta.
Erau case de o cameră și o sală. Era cartier mare, erau 100 de case făcute.
Oamenii au plecat prin sate. Au fost în Transnistria. Acum au plecat în străinătate, au făcut bani, au cumpărat de la români. (Bărbat rom-Bârca, Țigănie)

Comunitatea Drăgălina este formată din circa 80 de persoane, sub 20 de copii sub
6 ani, 30 de copii între 6 și 16 ani, și mai puțin de 15 persoane peste 60 de ani. Interlocutorii noștri nu au putut aprecia numărul persoanelor din celelalte grupe de vârstă.
Romii din ambele comunități se autodenumesc cărămizari. Adulții migrează frecvent,
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în special în Italia, pentru a culege roșii. Cei mai săraci adună fier vechi, unii demontează fierul din pereții clădirilor fostului CAP fapt pentru care sunt deseori amendați
de poliție. Din punct de vedere istoric, probabil că aceste comunități provin din sclavii fostelor domenii moșierești.
Comuna Sadova
Comuna Sadova este compusă din satul Sadova și Piscul Sadovei. Și aici, ca și în celelalte localități din cluster, trăiesc romi cărămizari. Zona în care trăiesc romii din Sadova se numește Ghețea. Zona se află practic în afara satului, spre Craiova, municipiul reședință de județ. Comunitatea este destul de mare, este compusă din 350 de
familii, circa 1500-1600 de persoane, din care 80-90 de copii sub șase ani, 250-300
de copii între 6-16 ani, 400-500 de tineri între 16 și 24 de ani, 400-500 de adulți între 25-60 de ani și 200 de persoane trecute de vârsta de 60 de ani. Comunitatea din
Piscul Sadovei este mai puțin numeroasă cu circa 250-300 de persoane. Structura pe
grupe de vârstă este următoarea: 30-40 de copii sub șase ani, 50 de copii între 6-16
ani, 70 de tineri între 16-24 de ani, 100 de persoane între 25-60 de ani și 50-60 de
persoane peste 60 de ani.
Aici ne-am născut, aici am crescut. Aș vrea ca primăria să ne lase să ne construim și noi câte o cocioabă de casă. Am trei fete care stau cu mine în două
camere. Nu ne lasă primăria să construim. (Bărbat rom, Piscul Sadovei)

Romii din cele două comunități migrează frecvent în Italia la cules de roșii. Pentru
cei din Piscul Sadovei este în anumite cazuri singura sursă de venit. Situația materială a comunităților este diferită. Comunitatea Piscul Sadovei este mult mai săracă
decât comunitatea Ghețea. Mare parte a membrilor beneficiază de ajutorul social.
În ambele comunități se practică căsătoria timpurie. Comunitatea Ghețea are acces
la apă, în timp ce Piscul Sadovei are o singură fântână de unde ia apă ”chiar și de
acolo doar pe furiș” (cum ne-a spus o fată din comunitate). Drumurile nu sunt pavate în nici una din comunități. Unii membri ai comunității din Piscul Sadovei merg la
Biserica Baptistă și Penticostală.
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3. Rețeaua școlară
3.1. Participare școlară și segregare
În orașul Calafat din clusterul Dolj există două școli generale (clasele 1-8) și două licee, dintre care unul este tehnic iar celălalt teoretic. În cele două școli generale efectivul de elevi este de 384, respectiv 786 (din care 49, respectiv 219 sunt romi). Din cei
25 de elevi cu risc de a repeta clasa 20 sunt romi, iar toți elevii, din cei cinci, care au
depășit vârsta corespunzătoare clasei în care sunt înscriși sunt romi, la fel și cei cinci
elevi care au abandonat școala. 99% din elevii români și 55% din elevii romi care au
absolvit opt clase și-au continuat studiile în liceu. Situația este similară și în alte școli
generale. Romii reprezintă 90% a elevilor cu risc de a repeta clasa sau a elevilor care
abandonează școala. În timp ce majoritarii își continuă studiile în proporție de 100%
după absolvirea școlii generale, în rândul romilor procentajul este de 80%. La liceul vocațional din totalul de 715 elevi doar trei sunt romi autoidentificați. Procentajul
elevilor înscriși la liceul teoretic este sub 1%.
În școala elementară din comuna Negoi (care își desfășoară activitățile didactice în
două clădiri separate) directorul a acceptat să estimeze anumite date legate de elevii
care provin din medii sociale dezavantajate (70% din totalul elevilor înscriși). Directorul a declarat că aproximativ 60% din absolvenți își continuă studiile la nivel de liceu.
În comuna Cetate există și școală generală și liceu teoretic. Acesta din urmă a înscris cinci elevi romi din totalul de 148 elevi care frecventează unitatea de învățământ.
Cea dintâi include trei școli într-o singură unitate administrativă: una din centrul comunei și două din satele care aparțin de comună. Din totalul de 434 de elevi, 32%
sunt romi. Romii reprezintă 20 de procente din cei care abandonează școala. În prezent 5% din elevii romi, absolvenți ai clasei a opta, își continuă studiile la liceu.
Și în comuna Bârca găsim o școală generală și un liceu teoretic. 162 de elevi sunt
înscriși la liceul teoretic, din care 5% sunt romi. Jumătate din studenți fac naveta la liceul din afara localității. Directorul școlii ne-a declarat că 30% din copiii de la școala
generală din Bârca sunt romi, însă aici doar 3-4% din cei care abandonează școala
sunt etnici romi. Iar procentul celor care își continuă studiile la liceu este de peste 90
la sută.
În cele din urmă, școala generală din Sadova lucrează cu 713 copii, din care 70 %
sunt romi. Și ponderea celor care abandonează școala este în jur de 70%. Directorul estimează că 80% dintre ei învață mai departe la liceu. În concluzie observăm că
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cei mai mulți elevi romi sunt înscriși la nivelul unităților din ciclul primar. Abandonul
școlar începe din clasa a 5-a și a 6-a. Lipsa modelelor, sărăcia și anumite elemente
ale culturii tradiționale, dar și tiparele de migrație sunt factori care explică această
situație. Nu este de mirare că numărul copiilor este așa de mic chiar și în cazul comunelor care au licee unde sunt înscriși elevi romi. Abandonul școlar în ciclul primar se
datorează desființării școlilor din satele izolate. În aceste cazuri părinții decid să țină
copiii acasă în loc să-i trimită la școala din centrul comunal.

3.2. Calitatea educației și programe educaționale
Școlile din clusterul Dolj derulează programe de școală după școală și așa-numitul
program „A doua șansă”. În comuna Negoi, pe lângă programul operațional axat
pe dezvoltarea infrastructurii, există și un program școală după școală. În Sadova,
organizația Terre des Hommes implementează un program școală după școală pentru 15 elevi dintre care 8 sunt romi. Doar trei din cele opt școli generale (clasele I-VIII)
incluse în cercetarea noastră au angajat mediator școlar (două din Calafat și una din
Sadova). În ambele cazuri romii s-au plâns de performanța lor. În prezent, limba romani este predată în școlile din Negoi și Sadova.

4. Oportunități ocupaționale
4.1. Profilul ocupațional al localităților
Oferta de locuri de muncă din orașul Calafat este superioară în comparație cu zonele rurale adiacente din clusterul Dolj. Totuși, este plasată mult în urma municipiului
reședință de județ, Craiova. Înainte de 1990, Calafat a reprezentat o zonă de influență
puternică pentru populația din întregul județ, numărul navetiștilor depășind înainte
de 1989 numărul de locuitori ai orașului. Industria era principala ramură de activitate reprezentată de fabrici astăzi restructurate sau dispărute din peisajul economic:
fabrica de zahăr, fabrica de uree, fabrica Amidon, fabrica de confecții etc.
În prezent, angajatorii principali din Calafat sunt portul, școlile, instituțiile din
administrația publică, spitalul, fabrica Amidon, fabrica de pâine, fabrica de textile,
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două hoteluri și mai multe firme comerciale. Domeniul de activitate predominant
industrial a fost înlocuit cu domeniul servicii, ca urmare a restructurării economiei, locurile de muncă fiind din ce în ce mai dependente de cele din sectorul de stat.
Numărul firmelor cu mai mult de cinci angajați este limitat datorită stagnării pieței.
Investițiile străine nu au vizat sfera industrială decât în mică măsură, regăsim aici un
investitor străin patronul fabricii de confecții, precum și al fabricii Amidon (aceștia
refuzând să fie intervievați). Industria actuală concentrează o mică parte din forța
de muncă disponibilă, ca urmare a faptului că oportunitățile economice ale zonei
sunt în continuă evoluție. Numărul angajatorilor identificați de către intervievați nu
depășește cifra 10, aceștia fiind astăzi angajatori ce preiau o forță de muncă aproape întotdeauna calificată. Între aceștia se înscriu cele două societăți cu capital privat
străin (fabrica de confecții și fabrica Amidon), fabrica de manechine, fabrica de pâine,
moara, depozitul de materiale de construcții, la care se adaugă angajatorii de stat,
primăria, școlile, spitalul, liceele, portul.
Situația ocupațională a romilor, în acest context este una sumbră, rata de angajare fiind extrem de mică. Cauzele sunt legate de faptul că majoritatea acestor angajatori sunt în căutare de forță de muncă calificată, o mare parte a romilor neîncadrându-se în această categorie. Angajarea romilor este limitată în general la locurile de
muncă ce nu necesită calificare, de aceea i-am regăsit actualmente, lucrători în cadrul
societăților precum depozitul de materiale de construcții sau magazine pe post de
salahori sau muncitori necalificați. În momentul de față, primăria are un procent relativ mare de romi angajați în sistem zilier pentru lucrările publice. De asemenea, primăria le facilitează angajarea ca zilieri la diferite firme. Este un rezultat cu care expertul rom se mândrește, însă a recunoscut că datorită calificării slabe și performanțelor
școlare scăzute, din păcate pentru ei, viitorul nu înseamnă șanse pentru accesul la locuri de muncă decente.
În ceea ce privește angajarea în mediul rural, aceasta este total deficitară, atât în
cazul populației românești, cât și în cazul populației rome. Toate comunele au avut
înainte de 1989 un sistem agricol intensiv, de tip centralizat, profilul fiind unul cerealier combinat cu cel de creștere a animalelor, legumicol sau pomicol (Cetate). Astfel, în
fiecare dintre cele patru comune a funcționat câte un C.A.P., S.M.A. sau chiar o fabrică
de conserve în comuna Cetate. Toate aceste structuri sunt astăzi total nefuncționale,
ca urmare a trecerii de la proprietatea de stat la cea privată. Numărul angajatorilor
este slab reprezentat la nivelul comunelor din cluster, funcția actuală a așezărilor fiind agricolă. Intervievații au identificat angajatori în special din sfera de stat: școlile,
primăria, liceele (Cetate și Bârca), spitalul sau dispensarul (Cetate). Investitorii privați
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sunt reprezentați în toate cazurile de asociațiile agricole care funcționează cu maximum 3 angajați, majoritatea membri ai familiei, ca urmare a mecanizării și orientării către o agricultură intensivă desfășurată pe exploatații mari cumpărate sau luate
în sistem arendă de la săteni. Astfel, forța de muncă angrenată în agricultură este
aproape inexistentă, rareori apelându-se la angajarea de zilieri. Romii din comunele Negoi, Bârca, sau Sadova, în lipsa locurilor de muncă oferite de piața locală s-au
orientat către migrația în străinătate, o mare parte dintre aceștia fiind asistați sociali.
Excepția o reprezintă comuna Cetate, care pe lângă caracteristicile anterior descrise a dezvoltat și o economie orientată către sfera serviciilor, respectiv turistică, aici
construind-se două hoteluri precum și un restaurant (Complexul Port Cetate și Hotelul Cetate). Investițiile nou apărute conduc și către o nouă piață de desfacere, în
consecință apărând și magazine de tip market. Angajarea romilor este facilitată aici
de faptul că pe lângă profilul cerealier s-a dezvoltat, în mai mică măsură, și un profil
viticol, aceasta angrenând forță de muncă manuală în perioadele desfășurării lucărilor agricole de întreținere sau cules. Se apelează la forța de muncă de etnie romă,
necalificată, în regim zilier. Reprezentanții pe problemele romilor din localitățile rurale conștientizează problema locurilor de muncă, la care se adaugă și cea legată de
intensul abandon școlar ca urmare a migrației în străinătate, sărăciei sau căsătoriilor
precoce, toate acestea conducând la o perpetuare a situației actuale.

4.2. Relația de angajare
Relația de angajare a romilor din localitățile din clusterul Dolj trebuie analizată ținând
seama de mai multe aspecte: lipsa locurilor de muncă, nivelul calificărilor sau cel al
școlarizării.
La nivelul mediului urban, în Calafat, angajarea trebuie analizată din perspectiva prezenței celor două neamuri de romi, rudarii și cositorarii. Rudarii reprezintă
categoria cea mai săracă, aceștia manifestând un grad mare de ocupare înainte de
1990, astăzi slab calificați și integrați în sfera economică, dependenți de antreprenoriat marginal (fier vechi, exploatarea buturugilor, mase plastice etc.). Rudarii își doresc să muncească inclusiv cu carte de muncă, însă de cele mai multe ori nu se califică în vederea unei angajări, ajungând să fie asistați sociali sau să manifeste atitudine migraționistă. Neamul cositorarilor, extrem de tradițional este mai puțin interesat
de angajare deoarece manifestă un antreprenoriat sau o inițiativă economică ce este
de cele mai multe ori profitabilă. Comerțul cu mașini second-hand sau camăta sunt
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îndeletniciri ce au apărut după ce acest grup și-a ridicat nivelul de trai datorită veniturilor din străinătate, motiv pentru care membrii apartenenți nu sunt în căutarea
unui loc de muncă, câștigul oferit de acesta fiind mai mic decât cel rezultat din activitatea actuală. La nivelul municipiului Calafat atitudinea angajatorilor față de etnicii
romi a fost apreciată ca fiind una pozitivă, însă intens condiționată de existența unei
calificări. Majoritatea angajatorilor afirmă că romii beneficiază de aceleași drepturi la
angajare ca oricare alt etnic. Reprezentantul pe probleme de romi este de părere că
romii ar avea mai multe șanse la angajare dacă ar fi interesați să se școlarizeze sau să
se califice, în același timp acesta reclamă și o lipsă acută de locuri de muncă în domeniile ce presupun forță de muncă necalificată.
În ceea ce privește arealul rural, relațiile la angajare sunt condiționate de aceeași
problemă, respectiv de existența calificării, având în vedere că există o concurență
extrem de ridicată pe posturile vacante. Angajarea romilor este dominată de munci
necalificate, de tip zilier, în agricultură, sfera acestora fiind însă extrem de limitată datorită mecanizării. Romii își doresc să muncească cu carte de muncă, însă lipsa locurilor de muncă îi determină să migreze sau să solicite ajutor social. Argumentele angajatorilor sunt legate de experiență și calificare, etnia nefiind un factor determinant.

4.3. Programe de dezvoltare în domeniul ocupării
Programele de dezvoltare în domeniul ocupațional sunt prezente la nivelul clusterului cu excepția localității Negoi. La nivelul localităților Cetate, Bârca și Sadova s-au
desfășurat proiectul POSDRU „Îmbunătățirea calității resurselor umane în mediul rural
și promovarea antreprenoriatului în activități non-agricole”, proiect prin care populația
activă, inclusiv cea de etnie romă a fost calificată în meserii precum zidarie, frizerie,
coafură, etc. În cadrul comunei Cetate cursul s-a adresat cu precădere romilor, dat fiind faptul că inițiativa a fost a Centrului European pentru promovarea și integrarea romilor. La nivelul celorlalte comune din cluster, inițiativa a fost desfășurată prin AJOFM.
În cadrul Municipiului Calafat s-au desfășurat două astfel de programe, primul
fiind adresat exclusiv romilor „Antreprenoriatul social o șansă pentru comunitățile
de romi-POSDRU 2007-2013”, al doilea vizând populația feminină „Femei pentru femei” program național de calificare și acreditare a femeilor în ocupația de babysitter- POSDRU 2007-2013, ambele având rol de formare profesională și calificare.
Programele s-au adresat grupurilor vulnerabile, fie etnicilor romi, fie femeilor, care au
dificultăți în a-și găsi un loc de muncă.

170

5. Reprezentarea și participarea romilor

5. Reprezentarea și participarea romilor
5.1. Romii pe agenda publică locală
Autoritățile publice locale din comunele din clusterul Dolj au două tipuri de reacție
față de prezența romilor: prima este lipsa intervenției, ca de exemplu în cazul Sadova și parțial în Bârca și Negoi. Putem spune că singura și unica măsură pentru
comunitățile sărace de romi este distribuirea ajutorului social. Pe de altă parte, în comuna Cetate autoritățile au o altă atitudine: romii sunt prezenți frecvent pe agenda
publică datorită reprezentării lor în Consiliul Local. Astfel, putem afirma că un pas înainte cu privire la reprezentarea și participarea romilor atât în cadrul structurilor locale, cât și în cadrul celor regionale, ar conduce către rezolvarea problemelor acestora.

5.2. Forme de reprezentare politică
Pornind de la mărimea populației de romi din localitățile selectate din clusterul
Dolj, ne-am aștepta ca romii să se bucure de structuri de reprezentare formale în
administrația locală. În realitate, nu există expert rom sau consilier rom ales în orașul
Calafat. Există totuși o persoană, șoferul primăriei care îndeplinește rolul de reprezentant informal al comunităților locale de romi. Dintre mediatorul școlar și cel sanitar, primul este rom. Mediatorul școlar și cel sanitar, precum și reprezentatul informal despre care am scris mai sus sunt respectați și acceptați de ambele comunități
de romi din oraș (cositorari și rudari), și în egală măsură și de autoritățile publice. „Șoferul” este membru al Partidei Romilor și membru fondator al organizației
neguvernamentale „Romii din Calafat”. Totodată, are relații de colaborare cu Biroul Județean pentru Romi din Craiova. În legătură cu mediatorul școlar am aflat că
mulți membri ai comunității nici nu știau de existența lui. El nu cunoștea problemele
cu care se confruntă aceste comunități, inclusiv pe cele legate de abandonul școlar.
Pe lângă aceste poziții, mai mult sau mai puțin formale, cele două comunități au
liderii lor informali. După cum ni s-a spus, ei sunt consultați de primar și viceprimar
în mai multe probleme. În comuna Cetate un expert rom lucrează lângă primărie de
20 de ani. Este membru fondator al filialei locale a Partidei Romilor. Se pare că este
acceptat de oameni în chip de reprezentant al lor și are relații bune cu autoritățile
județene. În Bârca, expertul rom este angajat la primărie – dar similar cu alte cazuri
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– nu are niciun rol în procesul de luare a deciziilor. Mai mult, nu este implicat în reprezentarea comunităților de romi în relația lor cu școlile. La fel se întâmplă și în Negoi. Aici, expertul rom pare a fi acceptat atât de grupul de rudari cât și de grupul de
cărămidari, dar în ansamblu toată comunitatea se confruntă cu probleme economice grave, cu deficitul de buget, ceea ce limitează din start șansele oricărei reprezentări a problemei romilor, probleme care ar putea schimba în mod real viața cotidiană a comunităților. În Sadova sunt doi angajați din partea romilor, așa-numitul expert și așa-numitul mediator, însă nici unul dintre ei nu este binevăzut de membrii
comunității care nu sunt satisfăcuți de modul în care se implică în reprezentarea intereselor romilor din poziția pe care o au. În nici una dintre localitățile rurale din cluster nu am identificat mediatori școlari și sanitari. Oamenii spun că se simte lipsa lor.
Cu excepția localităților Calafat și Bârca, romii au consilieri locali aleși, însă existența
lor nu înseamnă în mod automat și faptul că lucrează în beneficiul comunităților
rome marginalizate. Se întâmplă ca, după cum ne arată și cazul localităților Calafat
sau Bârca, etnicii romi care ocupă poziția de expert sau chiar poziții informale – datorită relațiilor informale bune cu liderii majoritari locali – să aibă influență mai mare în
procesul de luare a deciziilor decât ar avea un consilier local rom. Eficiența reprezentării rome depinde până la urmă de implicarea personală a reprezentantului romilor,
indiferent de poziția pe care o ocupă. Am văzut manifestarea acestei situații când reprezentantul informal pe lângă primăria din Calafat a reușit să direcționeze fonduri
de dezvoltare a infrastructurii către comunitățile de romi (iluminat public, alimentarea cu apă, pavarea străzilor) sau când reprezentantul rom din Negoi a negociat cu
succes extinderea rețelei de alimentare cu apă în colonia romilor.
Așadar, prezența unei structuri oficiale care îi reprezintă pe romi nu garantează și
un succes în ceea ce privește reprezentativitatea acestora la nivel local, intervenția
precum și impactul asupra comunității de romi fiind direct dependente de gradul de
implicare a persoanei ce este numită/angajată în acea structură.

5.3. Participare socială, civică și culturală
Romii trăiesc de foarte multă vreme în fiecare localitate din clusterul Dolj. În majoritatea zonelor rurale romii s-au așezat începând din secolul al XIX-lea sau de la începutul secolului XX. În acea perioadă au lucrat pe domeniile boierilor (Cetate și Negoi)
sau pe domeniile mănăstirești (Sadova). Poate din această cauză relațiile la firul ierbii dintre romi și neromi sunt pașnice. Romii din această regiune au avut un rol bine
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definit și recunoscut în dezvoltarea socio-economică a zonei, cel puțin până în 1990.
Nici chiar după restructurarea economică și transferurile de proprietate inițiate în perioada postdecembristă nu au existat conflicte. Cauza cea mai probabilă este faptul
că romii și românii au speculat și utilizat diferite nișe economice, romii țintind mai
degrabă munca în străinătate.
În ansamblu, la nivelul clusterului Dolj reprezentarea romilor este slabă, redusă
la prezența Partidei Romilor în cazul orașului Calafat. Romii nu au reprezentanți în
localitățile selectate dar Partida Romilor este activă în aceste locuri în perioada campaniilor electorale, campanii care nu abordează în niciun fel programele de dezvoltare pentru comunitățile marginalizate de romi. Din păcate, experții romi sunt utilizați în
campaniile electorale pentru influențarea populației, aceștia având rolul de a-i învăța
cum și pe cine să voteze. Tabloul reprezentării și participării politico-culturalo-sociale
se limitează la existența în Calafat a organizației neguvernamentală numită „Romi Calafat”, organizație aflată la început de drum și a Centrului European pentru Promovarea și Integrarea Romilor cu sediul în Craiova, care are filială doar în comuna Cetate.

Concluzii
În această secțiune ne propunem să abordăm, pe lângă concluziile generale care reies în urma analizării datelor de teren, și acele aspecte de ordin practic și teoretic pe
care nu am reușit să le discutăm în capitolele anterioare.
Astfel, un aspect ce trebuie precizat de la început, referitor la modalitatea culegerii datelor, este acela că echipa de teren a fost alcătuită dintr-un cercetător nerom și
unul rom. Conform aprecierilor noastre, această formulă a avut o serie de avantaje,
dar și dezavantaje, ce trebuie menționate: în ceea ce privește realizarea de interviuri în
comunitățile de romi, prezența cercetătorului rom a sporit încrederea intervievaților în
echipa de cercetare și a adâncit nivelul informațiilor culese, pe de altă parte, prezența
cercetătorului nerom a favorizat culegerea informațiilor din cadrul instituțiilor publice,
acestea adesea percepându-l pe cercetătorul rom ca pe un „avocat al romilor”, căutând să cosmetizeze datele sau să-l îndemne pe acesta „să facă ceva pentru ei”.
Așa cum reiese din situația pe clusterul Dolj, domeniile cele mai îngrijorătoare sunt cel educațional și cel ocupațional. Dorim să ne concentrăm atenția asupra domeniului educațional și asupra performanțelor școlare ale copiilor romi din
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clusterul nostru. Așa cum este prezentat în cadrul raportului, cei care se află în risc
de repetenție sunt copiii romi; cei care au vârsta depășită față de media clasei sunt
tot copii romi; proporția elevilor romi care urmează ciclul de învățământ imediat următor ciclului liceal este de 2-3%, comparativ cu 100% în cazul copiilor aparținând
populației majoritare. Rolul cercetării noastre, care a folosit cu precădere o metodologie din sfera etnografiei, deci descriptivă, nu a fost doar acela de a descrie o anumită situație din teren, ci și de a o înțelege, și de a o explica. Cifrele de mai sus nu
au neapărat rolul de a sugera că romii „nu au posibilitatea de a merge la școală”, cu
toate că adesea am observat în interiorul clusterului că în localitățile unde ponderea
unităților de învățământ este mai mare, aceasta concordă direct proporțional cu numărul elevilor romi care urmează ciclul de învățământ imediat următor. O primă concluzie la care am ajuns este aceea că investiția în educație este un „lux” pe care mulți
dintre romi nu și-l permit, aceasta trebuind să fie una de durată. Eforturile pe care o
familie trebuie să le întreprindă pentru a asigura succesul școlar al unui copil se întind
pe durata a 11-14 ani, aceasta presupunând ca familia să aibă o oarecare stabilitate
economică. Realitatea din teren arată foarte multe cazuri de părinți care migrează în
Franța, Spania, Italia etc. împreună cu copiii, rare fiind cazurile când aceștia își continuă studiile în „țara de adopție” pe durata șederii. O altă concluzie pe care dorim să
o evidențiem se referă la sistemul de valori al romilor tradiționali. În ceea ce privește
populația majoritară, este un lucru binecunoscut și recunoscut acela că „școala” reprezintă o valoare. Însă ce reprezintă școala pentru romii tradiționali? Ne folosim de
vizitele în comunitățile din clusterul nostru pentru a răspunde la această întrebare,
comunități formate din romi spoitori, rudari și cărămizari, deci tradiționale.
Discutând cu liderii informali ai acestor comunități despre „importanța școlii”,
aceștia aveau aprecieri pozitive, considerând că „nu ne putem dezvolta dacă nu ne trimitem copiii la școală”, însă copiii lor nu aveau mai mult de șapte sau opt clase. Motivul? „Rușinea” de a merge la școală! Poate părea paradoxal, în timp ce pentru majoritari aceasta este o mândrie, pentru copiii romilor tradiționali aceasta este o rușine.
În cazul copiilor romilor tradiționali, indiferent de statutul lor economic sau de gen,
faptul de a-și continua studiile după clasa a VIII-a reprezintă adesea o rușine. Această rușine trebuie suportată în primul rând în fața comunității. Dorința de continuare
a studiilor este echivalentă cu dorința de a fi asimilat populației majoritare și modului ei de viață. Aceasta poate însemna că nu ești capabil să supraviețuiești pe baza
abilităților de viață dobândite prin viața în „țigănie”. În ceea ce privește fetele, se consideră că își vor pierde virginitatea odată cu plecarea de acasă pentru a-și continua
studiile, iar în ceea ce îi privește pe băieții, aceștia devin „gadji”, străini de comunitate.
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În cazul romilor spoitori, am observat un anumit curaj de a trăi „fără școală”: ei urmează școala până la clasa a VII-a sau a VIII-a după care renunță. Se consideră că cei
care își pun încrederea în școală pentru a reuși în viață sunt „slabi”, nu știu să își folosească capacitățile ancestrale de a supraviețui în lumea „gadjilor”. La acest stadiu individul are deja dobândite cunoștințele de scris și citit, ceea ce îi conferă posibilitatea
de a accesa permisul de conducere, în cazul băieților, semn al unui statut social, iar în
cazul fetelor semn al unui statut de emancipare a familiei, de racordare, mai lentă, la
valorile societății majoritare.
Referindu-ne la starea generală locală, aceasta este caracterizată de migraționism,
interes scăzut față de școală, familii ce trăiesc la limita subzistenței și promiscuitate. O comunitate ce se remarcă în interiorul clusterului pe județ este comunitatea de
romi spoitori din Calafat, cartierul Dunării, datorită culturii tradiționale, fapt ce o ține
legată.
În nici una din primăriile localităților incluse în clusterul nostru nu am găsit o strategie locală care să aibă în vedere situația socială a romilor. Ceea ce am putut identifica, în mediul rural, au fost intervenții punctuale ale autorităților, cum ar fi acordarea
de sprijin material pentru construirea unei locuințe în cazul unei familii de romi din
Negoi a cărei casă arsese. Am identificat o serie de proiecte de intervenție în domeniul ocupării, finanțate prin Fondul Social European, dar acestea nu au fost inițiate în
urma unei strategii sau politici locale. Atâtreprezentanții romilor, cât și lucrătorii din
primării nu aveau cunoștință despre documente cum ar fi Strategia Națională de Integrare a Romilor sau Decada de Incluziune a Romilor.
În toate localitățile incluse în clusterul Dolj (Calafat, Negoi, Cetate, Bârca, Sadova) am identificat „țigănii”. Termenul se referă la comunități compacte de romi aflate
la marginea localității. Chiar dacă în unele cazuri aceste comunități erau în imediata
apropiere a restului localității, delimitarea simbolică exista. Un fenomen pe care l-am
întâlnit în toate localitățile studiate, considerând mai ales localitățile din mediul rural
din clusterul nostru, este acela că romii care reușesc să acumuleze anumite sume de
bani în urma migrației în țările UE, unde practică activități pornind de la cerșetorie
până la cules de roșii, încep să își cumpere case în afara „țigăniei”. Aceasta denotă
pe de o parte statutul stigmatizant pe care îl au cei care locuiesc în „țigănie”, dar și
dorința celor care au posibilitatea de a ieși din ea. Cea mai intensă frecvență a fenomenului se întâlnește în localitatea Bârca.
În ceea ce privește relațiile dintre populația majoritară și minoritatea romă există câteva direcții clare: frecvența căsătoriilor mixte este foarte redusă, interacțiunea
dintre copiii majoritari români și cei romi are loc în general doar la școală, motivul
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principal fiind acela al separării rezidențiale. Nu se observă diferențe nici în ceea ce
privește interacțiunea dintre romi și populația majoritară de-a lungul generațiilor.
Un alt aspect pe care dorim să îl notăm în capitolul concluziilor se referă la relația,
interacțiunea dintre diferitele subgrupuri culturale de romi (spoitori, rudari, cărămizari) pe de o parte, iar pe de altă parte, la relațiile dintre membrii aceluiași subgrup
cultural. Referitor la relațiile dintre membrii aparținând unor subgrupuri culturale diferite, am observat că au loc căsătorii între spoitori (cositorari) și rudari, însă doar între membrii săraci ai grupurilor. Referitor la relațiile intra-grup, am observat, în cazul
romilor spoitori, o anumită marginalizare a membrilor săraci ai comunității, această
marginalizare mergând până acolo încât membri ai aceleiași familii rup orice legătură
cu acei membri din interiorul familiei care sunt săraci.
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CAPITOLUL VI
IAȘI
Cătălin Dîrțu, Margareta Herțanu

1. Accesul la informații
Cercetătorii din clusterul Iași au întâmpinat anumite probleme în colectarea infor
mațiilor, dar în mare acest proces a produs rezultatele așteptate. La nivel județean,
reprezentanții romi controlează de obicei fiecare proiect adresat romilor din județ. La
începutul culegerii datelor ei nu au fost pregătiți să ne ofere informațiile necesare. La
nivelul localităților, am avut acces la toate persoanele cheie țintite pe parcursul turului nostru social. Totuși, în două localități (Tg. Frumos și Stolniceni-Prăjescu) primarii
nu erau în relații bune cu comunitățile locale de romi. Directorii de școală au fost cei
mai prompți în a răspunde solicitărilor noastre în cele mai multe cazuri. Dimpotrivă,
am avut probleme majore în contactarea angajatorilor, și i-am convins cu greu să accepte un interviu. Au apărut și anumite suspiciuni în comunitățile locale de romi – ei
s-au plâns că de obicei sunt căutați de cercetători sau organizațiile neguvernamentale le promit anumite lucruri, însă condițiile lor de viață rămân neschimbate.

2. Contextul local
2.1. Administrație publică
În ciuda legislației naționale legate de separarea puterilor, în viața reală puterea executivă este de fapt în mâinile primarului în toate localitățile din clusterul Iași. El lansează majoritatea propunerilor și reușește să subordoneze consilierii locali. Situația
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este considerată normală în special în cazul în care primarul și majoritatea consilierilor provin de la partidul politic sau coaliția care se află la guvernare. Dacă primarul
are relații bune cu consiliul județean, localitatea va beneficia de fonduri suplimentare,
în timp ce în mod evident nimeni nu recunoaște în mod formal că alocarea fondurilor
bugetare este structurată de preferințe politice. Controlul primarului exercitat asupra
consiliului local poate conduce la abuzuri, cum a fost și în cazul localității Tg. Frumos,
unde primarul a reușit să impună taxe pentru romii care vindeau mărțișoare. Similar,
în Stolniceni-Prăjescu, primarul având suportul Consiliului Local, a direcționat toate
fondurile de dezvoltare la centrul de comună locuit de populația majoritară.
Reprezentanții romi din comună ne-au relatat că primăria practică nepotismul
și astfel se mărește treptat distanța dinte primar și cetățenii care l-au votat. Romii,
de exemplu, sunt tratați prost și neglijent. Reprezentarea romilor în consiliul local
este anemică în toate localitățile din cluster. Nu există consilier rom în Tg. Frumos și
în comuna Stolniceni-Prăjescu. În comunele Ciohoreni și Mironeasa există. Situația
este mai bună în Lungani unde sunt patru consilieri de origine romă, însă trebuie să
menționăm că în nici unul dintre cazuri nu au fost aleși pe listele Partidei Romilor, ci
pe listele alianței care a câștigat alegerile cu un scor mare în toată România. În mod
similar, și prezența reprezentanților romi este slabă în aceste comunități. Primăria Tg.
Frumos a angajat un expert local rom, dar este singura primărie din cluster care a făcut acest lucru. Orașul are și un mediator școlar angajat, în timp ce în comunele din
cluster primăriile nu au creat aceste posturi din cauza lipsei de fonduri, deși în aceste
comune există o populație de romi semnificativă.
Programe de dezvoltare economică și socială
Observăm că nivelul investițiilor în dezvoltarea infrastructurii este redus în toate lo
calitățile din clusterul Iași. În comuna Lungani, drumurile sunt „pavate” cu pietriș (lucrare
efectuată în cadrul unui proiect Sapard în 2003-2004), rețeaua de gaz și de alimentare
cu apă lipsesc. În comună nu există firme private cu mai mult de cinci angajați. Singurii
angajatori sunt școala și primăria. Singura investiție de dezvoltare a infrastructurii în comuna Mironeasa a fost făcută pentru construirea unei clădiri pentru primărie cu doi ani
în urmă. Accesul la localitate este dificil, chiar imposibil iarna. Printre altele este și cauza
pentru care angajatorii, dar și organizațiile neguvernamentale evită să vină în localitate.
O altă cauză este și lipsa resursei umane corespunzătoare. În comuna Stolniceni-Prăjescu am întâlnit aceeași situație. Pe deasupra, localitatea este situată la marginea județului.
Primăria nu a reușit să atragă fonduri de nici un fel. Lucrurile par un pic mai bune în
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comuna Ciohorăni, unde primărie a introdus rețeaua de gaz printr-un proiect de fonduri
structurale, o investiție de care a beneficiat chiar și comunitatea de romi.
Protecție socială și asistență medicală
Accesul la serviciile publice de sănătate în clusterul Iași sunt împiedicate de faptul că majoritatea romilor nu au asigurare medicală pentru că ori nu sunt angajați
ori beneficiază de ajutor social. În comuna Lungani există un mediator sanitar, iar
în Tg. Frumos un mediator școlar. Celelalte localități nu beneficiază de aceste programe. Activitățile de asistență socială furnizate de primărie nu răspund nici pe departe tuturor tipurilor de nevoi ale comunității. Cu excepția comunei Lungani, unde
anumite organizații neguvernamentale derulează programe educaționale, în celelalte localități nu am găsit asemenea inițiative. De fapt, nu am întâlnit niciun fel de
organizații ale societății civile.

2.2. Dezvoltare
Unități economice
În privința accesului la locuri de muncă pe piața locală a forței de muncă, există mai
multe similarități decât diferențe între localitățile de clusterul Iași. Similitudinile sunt
legate de lipsa cronică a potențialilor angajatori în fiecare localitate. După decembrie
1989 toate fabricile și în general fosta marea industrie care a absorbit forța de muncă
au fost ruinate și au dispărut. După o perioadă de vârf în domeniul imobiliarelor (artificial creată de sistemul financiar-bancar și de speculații imobiliare) caracterizată de
o cerere crescută de forță de muncă în construcții, în prezent majoritatea populației
este șomeră și depune cereri pentru ajutor social, sau încearcă să trăiască din muncile
cu ziua, accesibile în diferite domenii cum ar fi munca agricolă, micul comerț formal
sau informal. Diferențele dintre localități vor fi descrise în continuare.
Surse de venit
După cum am menționat deja, în prezent majoritatea populației din clusterul Iași este
șomeră și solicită ajutor social, ajutor alimentar din partea UE, sau încearcă să trăiască din muncile cu ziua, accesibile în diferite domenii cum ar fi munca agricolă, micul
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comerț formal sau informal. Aceste aspecte vor fi descrise în secțiunea care discută
despre comunitățile locale de romi.
Migrația pentru muncă
Romii din localitățile din clusterul Iași migrează de la reședința lor mai ales în sezonul cald
și caută de lucru în diferite localități din România la fermele agricole sau în construcții. Locul de muncă este câteodată apropiat de localitățile din clusterul nostru, dar în alte cazuri
se află la o distanță apreciabilă (mai ales în cazul celor din Mironeasa). Ei migrează mai
puțin în sezonul rece. Migrația internațională nu este caracteristică în localitățile din clusterul nostru. Oamenii migrează mai rar în străinătate. Romii ursari din comuna Lungani
(satul Zmeu), mulți dintre ei muzicanți, au început să migreze pentru muncă sezonieră în
Italia. Romii din satul Crucea preferă mai degrabă să stea acasă și să crească animale. În
orașul Tg. Frumos, romii fac comerț legal sau informal. Ei merg în București sau Suceava
de unde cumpără marfă. Putem spune că migrarea în străinătate nu le este necunoscută.
Șomajul
Rata șomajului din județul Iași este similară cu cea la nivel național, în timp ce în comuna Mironeasa și Stolniceni-Prăjescu această rată este puțin mai mare (aproape de
20%) în comparație cu valorile mediane ale celor cinci județe în care se află clusterele noastre de localități (vezi în Mini-atlasul cercetării). Înainte de 1990, populația
a asigurat forța de muncă necesară pentru industria socialistă, însă după 1990 nu
au trecut printr-o necesară reconversie profesională. Trebuie menționat că impactul
șomajului ascuns în agricultură este mai intens în acest județe, iar acest tip de șomaj
reduce rata reală (oficială) a șomajului.
Stocul de locuințe și utilități
În comunele din clusterului Iași, mai puțin de 20% din locuințe sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apă. Mai mult, în cazul a două comune, Lungani și Mironeasa, pragul coboară chiar sub 10%. Singura excepție de la această regulă este comuna
Ciohorăni, avantajată nu de apropierea de mediul urban ci de apropierea de râul Siret.
Pe parcursul cercetării de teren am observat diferența enormă între cele patru comune,
pe de o parte, și orașul Tg. Frumos, pe de altă parte. Dacă în oraș numărul de locuințe
noi este mai mare decât al clădirilor vechi, în cazul comunelor aproximativ 25% dintre
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gospodării locuiesc în locuințe noi sau renovate. Restul caselor sunt vechi, sunt „case
bătrânești”, construite din chirpici. Cu excepția orașului Tg. Frumos, comunele nu sunt
deloc conectate la un sistem de canalizare. Din moment ce compania care furnizează
gazul a fost privatizată, extinderea accesului la rețeaua de gaz este decisă de aceștia.
Drept rezultat, chiar și în Tg. Frumos există străzi care nu sunt racordate la rețeaua de
gaz chiar dacă locuitorii ar fi dispuși să plătească pentru lucrările necesare. Accesul la
rețeaua de gaz este aproape inexistent în comunele din cluster, cu excepția comunei
Ciohorăni (cu un singur sat), în care rețeaua de gaz ajunge la 70% dintre locuințe.
Servicii accesibile
Trebuie notat un aspect negativ al zonelor rurale din clusterul Iași: absența parcurilor,
restaurantelor, cinematografelor și a teatrelor. S-au făcut pași mari în domeniul salubri
tății. Toate localitățile din cluster au contract cu companii de salubritate specializate.
Drumuri și transportul în comun
Lipsa drumurilor și străzilor pavate (asfaltate) din localitățile clusterului Iași reprezintă
o adevărată problemă. Mai mult, dacă se pavează drumurile din centrul unui sat, de
obicei periferiile unde locuiesc comunitățile sărace de romi nu beneficiază de aceste lucrări. Chiar și în orașele mai mari, cum este Tg. Frumos, există străzi, sau zone
nepavate, cum este cartierul numit Nucărie. Acesta nu este racordat nici la canalizare, rețeaua de alimentare cu apă sau rețeaua de gaz. Și alte localități din cluster stau
prost la acest capitol. În comuna Lungani nu sunt străzi asfaltate. Totuși, 90% din
străzi sunt pavate cu pietriș. În Stolnicieni-Prăjescu și Mironeasa există câțiva kilometri de drum pavat. Comuna Ciohorăni reprezintă excepția în acest sens: 80% din străzile acestei comune compuse dintr-un singur sat sunt pavate cu asfalt.

2.3. Instituții socio-culturale
Școli
Școlile generale (clasele 5-8) și unitățile din ciclul secundar de învățământ sunt bine
reprezentate în clusterul Iași (precum reprezintă și datele din Mini-atlasul cercetării). În Tg. Frumos sunt două școli generale, două școli speciale și două licee. În
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Stolniceni-Prăjescu este o școală generală (clasele 1-8) și un liceu teoretic. În orașul
Tg. Frumos, școala specială pentru nevăzători și pentru copii cu dizabilități mentale are elevi din tot județul, chiar din toată regiunea. În celelalte localități (Mironeasa
și Lungani), chiar dacă există unități școlare pentru învățământul primar (până la opt
clase), educația secundară este inaccesibilă copiilor de vârsta liceului din cauza costurilor ridicate ale navetei, costuri pe care oamenii nu și le permit.
Organizații sociale și culturale publice și private
Absența cinematografelor și teatrelor este absolută în clusterul Iași. Singurul oraș care
dispune de un teatru este Iași, municipiu reședință de județ. Cinematografele din orașele
mici cum este Tg. Frumos au dispărut odată cu creșterea accesului la filmele online. Nu
există nici mass-media de niciun fel. Oamenii au acces la știri doar prin intermediul programelor de televiziune furnizate de companiile de televiziune prin cablu. Nu există nici
organizații neguvernamentale în aceste zone, chiar dacă cu câțiva ani în urmă existau una
sau două asociații umanitare care lucrau în comunitățile sărace. Toate evenimentele culturale sau festivalurile sunt oferite, organizate de autoritățile locale. Nu există grădinițe,
creșe sau centre pentru îngrijirea vârstnicilor. Pentru familiile din comunitate ar fi o rușine
prea mare să-și lase copiii sau bătrânii în aceste instituții. Există patru grădinițe în Mironeasa, pantru în Lungani, trei în Stolniceni-Prăjescu, și una în Ciohorăni, în timp ce în Tg.
Frumos există doar o instituție de acest gen ceea ce spune multe despre structura pe vârste a populației orașului. Doar doi medici de familie și asistenții lor asigură asistența medicală în întreaga regiune. Există și câteva farmacii. Lipsa banilor este un obstacol pentru
accesarea serviciilor medicale, inclusiv a celor publice.

2.4. Zone locuite preponderent de romi

1

Orașul Tg. Frumos
Fiecare comunitate de romi din clusterul Iași are identitatea ei proprie, dar împărtă
șește o serie de caracteristici cu celelalte segmente. Comunitatea de romi din orașul
1 Conform metodologiei cercetării, de-a lungul tururilor sociale efectuate în prima fază a muncii de teren (când
am stat de vorbă cu mai mulți actori locali din instituții și comunități), am rugat interlocutorii noștri să marcheze pe harta localităților zonele pe care ei le consideră drept zone locuite preponderent de romi și zone locuite
preponderent de săraci. Astfel au rezultat hărțile sociale prezentate în Anexa 2 a volumului. Pentru fiecare
localitate dintre cele 5 aparținând clusterului Iași am ales aici câte una dintre hărțile sociale obținute.

182

2. Contextul local
Tg. Frumos trăiește în colonii compacte în zone numite de localnici Nucărie, Pieptănari și Coșbuc. Toate aceste zone sunt subdezvoltate din punct de vedere al infrastructurii. Aici nu există străzi asfaltate, acces la rețeaua de alimentare cu apă sau canalizare. Expertul rom de la primărie crede că străzile sunt înguste pentru că a fost o
zonă mlăștinoasă, așadar nu se pretează la lucrări publice. Totuși, autoritățile ne-au
spus că ei deja au asigurat fondurile necesare pentru aceste lucrări, iar ele vor începe
în viitorul apropiat. Odinioară aceste grupuri de romi au practicat meserii tradiționale
cum ar fi confecționarea de pieptene (ceea ce explică denumirea de pieptănari). Dacă
e să dăm crezare datelor oficiale, am putea spune că în prezent acești oameni trăiesc
din ajutorul social și alocația pentru copii.
Însă o privire mai atentă observă că se practică comercializarea țigaretelor aduse din Ucraina, sau se vând la piața locală tot soiuri de obiecte mici, de bazar. Unele
dintre aceste activități au loc într-un cadru legal oferit de asociațiile familiale. Datorită acestor activități, unii au reușit să-și îmbunătățească standardul de viață, în timp ce
majoritatea romilor trăiesc în sărăcie. În privința educației notăm că această comunitatea are o grădiniță în zonă, iar unele familii fac eforturi să-și înscrie copii în unități
preșcolare și școlare. Unii dintre copii frecventează programul „A doua șansă”. La nivelul administrației locale romii nu sunt reprezentați de un consilier local ales în Tg. Frumos, (și din cauza unor conflicte între familiile de romi) dar la primărie este angajat un
expert rom. Nu există organizații neguvernamentale locale care să activeze în beneficiul romilor. În condițiile recentului conflict cu primarul, romii care încearcă să-și valorifice marfa în piața locală simt că sunt discriminați și că nu primesc niciun fel de sprijin.
Comuna Lungani
Romii din comuna Lungani sunt concentrați în două sate numite Crucea și Zmeu. Primul dintre cele două este cel mai sărac. În medie, o familie are cinci copii. Dar sunt și familii cu 10-12 copii și 30-40 de persoane într-o singură gospodărie. Majoritatea nu are
pământ, trăiește din ajutorul social, ajutorul de alimente primit de la Uniunea Europeană și alocația pentru copii. Nu mai lucrează ca zilieri în agricultură sau la casele majoritarilor. Unii fac comerț cu animale, însă sunt puțini cei care fac și agricultură, deși am întâlnit familii care cresc chiar 50-100 de oi, sau chiar mai multe. În mod tradițional, romii
din satul Zmeu au fost muzicanți. Mulți practică și azi această meserie care le asigură
un trai mai bun și condiții de locuit superioare în comparație cu romii din satul Crucea.
La nivelul administrației locale, romii din Lungani au patru consilieri locali aleși, ceea
ce reprezintă cea mai mare cifră din clusterul nostru. Este poate și cauza pentru care
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interlocutorii noștri au declarat că sunt mulțumiți de modul în care sunt reprezentați
în viața publică locală. Totuși, reprezentarea nu se reflectă în dezvoltarea infrastructurii
din zonele locuite de romi sau în întreaga comună. Localnicii explică situația prin sărăcia generalizată a localității și prin lipsa fondurilor. Pe de altă parte infrastructura proastă ține la distanță toți potențialii investitori/angajatori. Nicio firmă din comună nu are
mai mult de cinci angajați. Există doar mici magazine și baruri. În comuna Lungani sunt
patru grădinițe și două școli amplasate în vecinătatea comunităților de romi din satele
Crucea și Zmeu. Mai departe, în satul Lungani, centrul de comună are și un liceu unde
copiii romi își pot continua studiile după absolvirea celor 8 clase. Interlocutorii noștri
consideră că lipsa educației este un factor care generează sărăcia.
Comuna Mironeasa
În comuna Mironeasa sunt două segmente de romi care se află în conflict. Prima comunitate este cea a ursarilor care trăiește într-o comunitate compactă într-o
zonă numită Brustureț. Cealaltă este comunitatea lingurarilor sau rudarilor. Membrii
acestei comunități trăiesc într-o zonă numită Frunziș. Cei din urmă sunt mai puțin
tradiționaliști, ei spun că sunt mai europeni pentru că poartă haine moderne, cum
poartă și românii, în timp ce romii ursari poartă haine tradiționale, fuste cu modele
florale și baticuri în cazul femeilor. Romii ursari sunt mândri și de faptul că vorbesc
limba romani, și se ocupă cu vânzarea florilor.
În ciuda acestor diferențe, sărăcia și lipsa pământului sunt caracteristicile principale ale ambelor comunități. Se plâng de administrația locală când simt că nu sunt
reprezentați deși au un consilier local rom ales. Sunt deranjați de infrastructura proastă a zonei și cel mai mult de străzile neasfaltate și lipsa accesului la sistemul de alimentare cu apă. Apa la care au acces este noroioasă și în consecință trebuie să cumpere apă de băut. La fel ca și în alte localități din cluster, școlile sunt bine înzestrate și
aici, sunt în stare bună și dispun de profesori calificați. Totuși, abandonul școlar este
frecvent. Mulți susțin că abandonul școlar se datorează faptului că fetele se căsătoresc la o vârstă fragedă. Locuitorii comunei trăiesc din agricultură, muncă zilieră, ajutor social și alocația pentru copii. Nu există angajatori care le-ar putea oferi de lucru.
Comuna Stolniceni-Prăjescu
În comuna Stolniceni-Prăjescu gospodăriile romilor sunt concentrate în satul Cozmești.
În celelalte două sate trăiesc doar două familii de romi. Ca în celelalte localități din
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cluster, romii sunt cei mai săraci și în acest sat. Romii au primit pământ pentru case
și o grădină mică din terenurile deținute de fostele cooperative agricole de stat. Au
construit case din pământ, care sunt în general într-o stare proastă. Infrastructura
nu este deloc dezvoltată cum este în alte comune din clusterul Iași. Am observat că
diferența dintre centru și periferie este cea mai mare în comuna Stolnicieni-Prăjești.
În timp ce în celelalte localități am observat o anumită preocupare a autorităților locale pentru îmbunătățirea infrastructurii în comunitatea de romi, aici ne-au spus că
dezvoltarea centrului comunei reprezintă prioritatea administrației locale.
Nu este de mirare că accesul la rețeaua de alimentare cu apă și străzile pavate
sunt privilegiul celor 60 de familii care locuiesc în centrul comunei Stolnicieni-Prăjești.
Serviciile medicale sunt furnizate de trei medici de familie și asistenții lor. Fiecare sat
are câte o farmacie, însă nici unul dintre sate nu are serviciu de ambulanță sau medic pediatru. Locuitorii acestor sate trebuie să meargă la Pașcani pentru a beneficia
de aceste servicii. Pentru cei mai săraci, mai cu seamă cei din satul Cozmești, spitalul
din oraș nu este o alternativă reală. Relația dintre populația romă și autorități nu este
dintre cele mai bune. Romii se plâng de atitudinea discriminatoare a autorităților. Se
plâng în special de faptul că primarul își ajută doar rudele și pe cei pe care dorește
să-i ajute personal. Ei au nevoie de sprijin mai cu seamă în eliberarea actelor de
identitate pentru a putea beneficia de ajutor social. Lipsa locurilor de muncă este
menționată printre problemele majore cu care se confruntă. În localitate nu sunt angajatori, doar două baruri și circa zece magazine mici.
Comuna Ciohorăni
Comuna Ciohorăni este un caz special pentru că este o comună compusă dintr-un
singur sat, ceea ce simplifică utilizarea fondurilor locale. Toți romii din această localitate trăiesc într-o comunitate compactă în zona numită Viișoara. Este cea mai săracă
zonă a comunei pentru că romii nu au terenul în proprietate, au mulți copii și nu sunt
locuri de muncă care le-ar putea asigura un venit. Totuși, mulți romi sunt calificați în
construcții, ca zidari, faianțari dar în recenta perioadă de criză economică nu și-au găsit
de lucru în acest domeniu. La nivel administrativ, romii din Ciohorăni sunt reprezentați
de un consilier local rom ales pe listele Uniunii Social Liberale. Romii se plâng că nu
sunt consultați când se iau deciziile. Mai mult decât atât, nu există ONG-uri care să-i
sprijine, și nu există nici partid al romilor. Un ansamblu de dans tradițional rom activează la școală. În ciuda faptului că Viișoara, comunitatea romilor, este cea mai săracă zonă a localității, cu case mai vechi și mai mici, zona a beneficiat de investițiile în
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infrastructură la nivelul întregii comune, ceea ce facilitat accesul la străzi pavate, rețea
de alimentare cu apă și canalizare. Din cauza bugetelor reduse, familiile sărace de romi
nu au putut acoperi costurile de racordare la rețeaua de gaz din comună.

3. Rețeaua școlară
3.1. Participare școlară și segregare
Pe parcursul desfășurării cercetării noastre de teren în clusterul Iași am observat
diferența enormă între condițiile materiale de infrastructură din școli (care sunt acceptabile) și sărăcia generalizată caracteristică vieții cotidiene a comunităților. Sărăcia este
cauza principală care conduce la rata crescută a abandonului școlar, chiar dacă în multe cazuri rămâne un fenomen ascuns. Copiii se înscriu la școală, se pare că frecventează
școala dar în realitate nu merg la ore. Periodic absenteismul duce la abandon.
În comunitățile tradiționale de romi, fetele abandonează școala în jurul vârstei de
zece ani datorită normelor culturale asociate cultului virginității, protecției fetelor și
căsătoriilor timpurii. În comunitățile sărace, abandonul școlar este legat de incapacitatea financiară a familiilor de a acoperi costurile conexe educației (de exemplu costurile navetei, care în prezent a devenit o problemă chiar și la nivelul ciclului primar
pentru că de exemplu, școlile din sate au fost comasate cu școlile din centrul comunal, iar transportul nu este întotdeauna asigurat de Inspectoratul Școlar Județean).
Sunt cazuri în care toate acestea se suprapun cu practica copiilor cei mai mari de a
ajuta familia în munca domestică sau în agricultură sau cu îngrijirea copiilor mai mici,
așadar cu munca în sfera domestică.
Participarea școlară susținută este împiedicată și de migrația sezonieră. Școlile depun eforturi pentru reducerea abandonului școlar, eforturi care sunt mai eficiente în
situațiile în care localitatea/școala are un mediator școlar angajat, cum este cazul comunei Lungani sau al școlii Ion Creangă din Tg. Frumos. În unele cazuri, expertul rom
și viceprimarul se implică în eliminarea abandonului școlar. Trebuie notat că în prezent
nu există organizații neguvernamentale care să lucreze în acest domeniu în localitățile
cercetate. Autoritățile de la județ sau reprezentanții Partidei Romilor nu fac nimic în
acest sens. De asemenea trebuie menționat că în trecut, în prima parte a anilor 2000
organizații neguvernamentale naționale sau locale au derulat proiecte educaționale
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în Tg. Frumos sau Lungani. Școlile frecventate de copiii dezavantajați au fost renovate, infrastructura lor îmbunătățită, profesorii de la școlile frecventate de copii romi
au participat la cursuri suplimentare. Toate acestea au avut loc în cadrul unui proiect
PHARE axat pe accesul la educație al copiilor din comunități dezavantajate. Rezultatul
proiectului a fost de exemplu că școala Ion Creangă din Tg. Frumos a ajuns să înscrie
mulți elevi romi, astfel în 2004 după lansarea ordinului guvernului referitor la eliminarea segregării școlare ca formă de discriminare Centrul European pentru Drepturile
Romilor a inițiat o campanie de anvergură împotriva ei. Sub această presiune, Școala
„Ion Creangă” a suspendat clasele segregate. În 2008, organizația Romani Criss din
București a lansat un raport împreună cu UNICEF despre monitorizarea a 134 de școli
din diferite țări. Din raport aflăm că Școala „Ion Creangă” și școala din satul Zmeu din
comuna Lungani au fost incluse în rândul școlilor monitorizate.2 Raportul susține că
– în conformitate cu definiția școlilor segregate utilizată de reglementările din România (mai mult de 50% dintre elevi sunt de origine romă) – prima școală monitorizată
reprezintă un caz de segregare școlară și segregare de clasă, iar cea de a doua un caz
de segregare școlară. Toate acestea au îndemnat Școala „Ion Creangă” să-și schimbe politicile. În prezent pe site-ul școlii putem citi: Misiunea școlii este asigurarea unei
educații de calitate pentru toți, înțelegerea și acceptarea diversității etnice, culturale, religioase, individuale, într-un mediu deschis, prietenos, tolerant ... Pentru aceasta, vom
transforma școala noastră într-un centru de dezvoltare a comunității, prin care să putem oferii elevilor și părinților asistența educativă adecvată.
Mironeasa este o comună extrem de izolată atât social cât și geografic. Drumurile
de acces în comună sunt impracticabile (lipsesc chiar și indicatoarele rutiere). Aceste
condiții generează segregarea școlară a romilor. Pe de altă parte, Stolniceni-Prăjescu
este o comună cu o populație îmbătrânită iar directorul școlii primește bucuros copiii
romi spunând că „în ziua de azi doar ei mai fac copii”.

3.2. Calitatea educației și programe educaționale
Cercetătorii care au lucrat în localitățile din clusterul Iași au observat că școlile sunt
bine înzestrate cu echipament, sunt în stare bună, atât din punctul de vedere al infrastructurii cât și din cel al resurselor umane, din moment ce majoritatea profesorilor

2 Monitorizarea aplicării măsurilor împotriva segregării școlare în România. Raport UNICEF, ROMANI CRISS,
de Laura Surdu. 2008.
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au calificare corespunzătoare. Părinții sunt mulțumiți de calitatea educației oferite în
aceste școli.
Niciuna dintre școlile cercetate în clusterul Iași nu derulează programe speciale de
educație. Școlile nu organizează clase cu regim intensiv de studiu al unei limbi străine. În privința programelor școală după școală am putut observa aceste programe
derulate în Lungani și la Școala „Ion Creangă” din Tg. Frumos, deja menționată. Aici
sunt profesori de limba romani și mediatori școlari care sprijină participarea școlară a
copiilor romi. Nu există programe educaționale alternative derulate de instituții private sau publice.

4. Oportunități ocupaționale
4.1. Profilul ocupațional al localităților
Profilul ocupațional al localităților din clusterul Iași prezintă mai multe similarități decât diferențe. Asemănările se datorează lipsei locurilor de muncă în perioadele de
criză, lipsă care durează câțiva ani buni. Imediat după Revoluția din 1989, au dispărut marile companii de stat, cooperativele agricole și fabricile care fabricau produse
pentru diferite industrii, și nu au apărut alte oportunități de muncă. După explozia
domeniului imobiliarelor și a sistemului bancar, când existau multe locuri de muncă în construcții, azi populația, mai ales cea din mediul rural, printre ei și romi, este
săracă, cererea pe piața forței de muncă este scăzută, iar oamenii trăiesc din ajutorul social, alocația pentru copii, ajutor alimentar european, dar și din muncă zilieră în
agricultură și comerț. Totuși, sunt destule diferențe între localitățile din cluster, care
trebuie menționate.
Toate persoanele intervievate din Tg. Frumos a subliniat deficitul major de locuri
de muncă în oraș. Am văzut acest deficit observând dificultățile cu care ne-am confruntat în încercarea noastră de a contacta angajatori cu mai mult de cinci angajați. În
conformitate cu cele spuse de viceprimar, companiile ca „Aurora” (firmă de îmbrăcăminte) și „Donatric” (firmă care produce încălțăminte) sunt aproape închise și lucrează doar cu un număr mic de angajați. Cei care sunt în continuare angajați la firmele
din oraș lucrează la EUROTEX (firmă de textile) sau la firma primarului, „Țac Țac”, sau
la abator.
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Populația de romi din oraș a abandonat meseriile tradiționale (de exemplu, confec
ționarea pieptenilor) și se ocupă de micul comerț. Unii au înființat asociații familiale și
vând diferite produse în bazarul din piața orașului. Ocazional, dar mai ales primăvara, confecționează și vând mărțișoare. Romii sunt căutați pentru muncă în economia
informală, însă despre aceasta angajatorii nu vorbesc deschis. Am aflat despre aceste practici prin rețele informale. Vânzarea țigaretelor de contrabandă din Republica
Moldova este o altă categorie de comerț informal practicat de romi. Cei mai săraci
locuitori ai orașului lucrează ca zilieri în agricultură, mai ales în cultivarea legumelor.
Ei lucrează pentru familiile de lipoveni specializați în această activitate agricolă.
În comuna Lungani, cea mai săracă zonă din clusterul nostru, oportunitățile de
muncă sunt și mai reduse în general, cu atât mai mult oportunitățile pentru romii săraci. Sunt extrem de puțini investitori, iar romii nu au altă alternativă decât să
supraviețuiască de la o zi la alta lucrând în economia informală în agricultură sau ca
muzicanți. În mod special în satul Crucea, locuită aproape exclusiv de romi, care sunt
cei mai săraci dintre săraci, lucrează ca zilieri în agricultură, iar cei care o duc puțin
mai bine din punct de vedere financiar cresc animale. Există o categorie de romi care
fac comerț cu animale la târgurile locale, încercând să scoată un mic profit. Veniturile
lor nu sunt declarate (cu excepția familiilor care au mai multe animale), așadar majoritatea lor beneficiază de ajutor social. Situația este oarecum diferită în satul Zmeu
din aceeași comună Lungani unde romii cântă la nunți sau migrează sezonier în străinătate și o duc ceva mai bine decât cei din Crucea.
Romii ursari din comuna Mironeasa, zona Brustureț cultivă și vând flori, spre deosebire de romii rudari din Frunziș. În Stolniceni-Prăjescu romii nu sunt specializați
într-o meserie anume, iar mulți din Ciohorăni sunt calificați în construcții ca zidari și
faianțari dar din păcate în ultimii doi ani nu și-au găsit de lucru.

4.2. Relația de angajare
Doar în Tg. Frumos există romi angajați. Din localitățile clusterului Iași, doar Societatea Termoserv din Tg. Frumos, specializată în salubritate, angajează romi. Compania
se află în subordinea primăriei și are 27 de angajați, din care 16 sunt etnici romi, 15
bărbați și o femeie. În acest domeniu nu există reticențe în angajarea romilor. Mai
mult, directorul firmei a declarat că este foarte mulțumit de munca pe care o prestează romii, subliniind că sunt oameni serioși cu un simț dezvoltat al responsabilității.
Relațiile dintre angajații romi și români sunt de asemenea bune, nu există conflicte
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între ei. Directorul a mai spus că romii au mulți copii și nu le poate plăti salarii care
le-ar asigura venitul necesar pentru întreaga lor gospodărie. La nivelul comunelor nu
am găsit nici un angajator cu mai mult de cinci angajați. De aceea am realizat interviuri la școală și primărie. Nici una dintre cele două instituții nu are angajați romi. Ei
spun că „aici avem nevoie de personal calificat, iar romii nu au calificările corespunzătoare”. Aceștia au mai declarat că nu i-ar deranja să angajeze romi dacă aceștia ar
avea calificările necesare.

4.3. Programe de dezvoltare în domeniul ocupării
În nicio localitate din clusterul Iași nu există programe de calificare sau recalificare a
șomerilor. Majoritatea șomerilor sunt în șomaj de lungă durată, așadar mulți dintre
ei nici nu apelează la agențiile locale de ocupare a forței de muncă. Toți interlocutorii
noștri au declarat că lipsa locurilor de muncă este una dintre cele mai mari probleme ale
localității, iar ei nu pot crea locuri de muncă din cauza lipsei fondurilor guvernamentale.
Nemulțumirea este mare atât la nivelul populației în general cât și la nivelul comunităților
de romi. Oamenii acuză autoritățile de pasivitate și lipsa implicării, dar nu-și fac auzită
vocea. Nu există organizații neguvernamentale locale care ar putea oferi asemenea programe. Însă chiar dacă ar exista nu ar fi capabile să creeze noi locuri de muncă.

5. Reprezentarea și participarea romilor
5.1. Romii pe agenda publică locală
Din păcate nu sunt prea multe de spus despre modul în care sunt reprezentați romii
în viața publică a localităților din clusterul Iași. Evenimentele organizate de romi sunt
rare și sporadice. Mai mult, nu există nicio parte a mass-mediei locale care ar dori
să relateze despre aceste realități din comunitățile de romi. În mod similar, nu există
nici manifestări culturale care ar putea mobiliza comunitățile de romi. Cauza o găsim,
în parte, în lipsa de unitate din interiorul comunității de romi, mai exact în inabilitatea lor de a acționa ca o comunitate. Se pare că liderii romi nu sunt capabili să treacă pe plan secundar propriile lor interese, sau interesele familiei sau neamului lor, iar
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absența organizațiilor societății civile înseamnă și lipsă de fonduri și dispariția acestui
domeniu al vieții sociale.

5.2. Forme de reprezentare politică
Raportat la numărul romilor din localitățile selectate ni s-a părut total nesatisfăcător
modul în care sunt reprezentați romii din clusterul Iași. Chiar dacă Partida Romilor
este activă în zonă iar interlocutorii noștri s-au referit la ea în repetate rânduri, aparent organizația și-a pierdut credibilitatea în rândul oamenilor. În cel mai fericit caz,
candidații au participat pe listele altor partide și au câștigat mandat pentru partidul
respectiv: în cazul Lungani, în mandatul prezent sunt patru consilieri romi în consiliul
local, dar în Stolniceni-Prăjeni nu este nici unul, în timp ce în celelalte localități există
câte un consilier în fiecare consiliu local care în mod evident va trebui să se supună
logicii și disciplinei de partid.
În ciuda numărului relativ mare de romi cu drept de vot din eșantionul nostru
spațial, neînțelegerile și conflictele dintre familiile de romi și liderii informali au condus într-un final la fragmentare și lupte între clanuri. Consecința imediată este că nici
un lider nu reprezintă și nu acționează pentru întreaga comunitate. Pe parcursul cercetării de teren am observat că romii din aceeași vecinătate au încredere în familiile lor extinse dar nu se bazează pe alte familii. În același timp, în prezent nu există
organizații civice care să încerce să genereze solidaritate în jurul unor chestiuni problematice sau unor evenimente sociale diverse. În Stolnicieni-Prăjescu un lider local
rom s-a plâns că nu mai sunt capabili nici să organizeze un eveniment de ziua romilor. Oamenii nu mai au încredere în organizațiile care apar pe scena locală cu promisiuni. Toți știu că politicienii îi păcălesc pentru voturi, și aceasta se întâmplă de fiecare
dată în timpul alegerilor.
Datorită neîncrederii generalizate și noi am fost întâmpinați cu suspiciune, chiar
dacă unul dintre membrii echipei noastre are origini rome. Oamenii au simțit că îi putem trata greșit: noi suntem aici doar să-i întrebăm despre una, alta iar viața lor rămâne la fel după ce plecăm. Întrebați, ne-au răspuns că nu cunosc nici o inițiativă care
vine de la primărie sau de la birourile județene și care răspunde nevoilor comunității.
Unii ne-au mărturisit că se simt abandonați în locul în care trăiesc dar nu au unde să
se ducă altundeva.
La nivel local, în clusterul Iași, romii sunt slab reprezentați în raport cu numărul populației de romi și problemele cu care se confruntă. În majoritatea localităților
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există consilieri locali aleși (chiar patru în Lungani), în Tg. Frumos și Lungani există
experți romi, și sunt angajați și mediatori școlari și sanitari. Însă numărul și raza lor
de acțiune sunt insuficiente. De aceea am auzit multe plângeri legate de sentimentul
membrilor din comunitate despre faptul că sunt uitați și nu mai au pe nimeni pe care
să se bazeze să le rezolve problemele.
În concluzie, putem conchide că aceste comunități de romi nu au puterea de a
se autoorganiza și nu există nici o formă oficială de reprezentare pe care s-ar putea
baza. Autoritățile le comunică informații când îi cheamă să se adune în centrul comunei. Dar acest lucru se întâmplă extrem de rar. Iar când se întâmplă este umilitor pentru că la aceste adunări li se spune că membri din comunitate fură din sat, sau că sunt
așteptați la munca de întreținere, salubritate la primărie. Nu se întrevede nicio cale
prin care se poate asigura participarea romilor în luarea deciziilor la nivel local, sau
măcar participarea la luarea deciziilor pe subiecte care le afectează viața cotidiană.

5.3. Participare socială, civică și culturală
Reacția constantă la dorința noastră de a afla mai multe despre relațiile dintre romi
și neromi în clusterul Iași a fost invariabil asigurarea că aceste relații nu sunt deloc
tensionate în majoritatea cazurilor, mai ales în localitățile rurale unde oamenii se cunosc. Însă coabitarea pașnică nu înseamnă lipsa separării și nu este foarte evidentă
în cazul relației dintre romi și autoritățile locale pe care le-am observat în Tg. Frumos
și Mironeasa.
Un răspuns constant pe care ni l-au dat aproate toți cei intervievați de noi, indiferent de localitatea unde am realizat interviurile a fost că nu au existat și nu există
relații tensionate între populația romă și cea ne-romă. Am fi putut bănui că răspunsurile neromilor privitoare la relațiile lor cu romii sunt de fațadă dacă nu ar fi fost similare cu cele primite de la respondenții romi, fie ei lideri formali sau informali sau simpli
membri ai comunității. O explicație a bunei înțelegeri dintre cele două comunități
la nivelul clusterului nostru poate fi explicată prin faptul că cei mai mulți dintre locuitorii comunelor și a orașului din cluster au copilărit împreună (mulți respondenți
menționează expres acest fapt) și nu au existat motive pentru crearea unor tensiuni
etnice demne de a fi semnalate aici. Dar, este bine de menționat că această bună
înțelegere între romi si neromi este valabila la nivelul „străzii”, al simplilor cetățeni,
și nu se referă și la relațiile romilor cu autoritatea, relații deseori tensionate cum am
menționat pentru localitățile Târgu Frumos și Mironeasa.
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Cea mai mare problemă în clusterul Iași este lipsa locurilor de muncă. De aici decurge
și sărăcia, nivelul redus al educației școlare al copiilor, problemele de sănătate și altele. Este important de menționat că problema locurilor de muncă nu constă neapărat
în lipsa educației formale, deoarece an de an sunt tot mai mulți tineri romi care accesează locurile speciale pentru romi chiar și la facultăți, și sunt absolvenți cu bacalaureat
care intră la facultate pe locurile majoritarilor. După absolvire însă mai toți sunt șomeri.
Apelează la diverse organizații neguvernamentale din țară sau din străinătate pentru a
fi angajați, caută de lucru în afara țării (prestând mai ales munci necalificate în menaj,
sau la cules de căpșuni etc.). Foarte puțini sunt cei care se angajează în România după
absolvirea studiilor, la o firmă privată sau la instituții bugetare, și sunt și mai puțini cei
care lucrează conform studiilor lor sau domeniului lor de formare profesională. Tinerii
romi absolvenți susțin că nu au pârghiile necesare pentru a obține un loc de muncă în
funcție de calificarea pe care o au (cum ar fi pilele și relațiile), și că datorită faptului că
sunt romi au acces și mai greu pe piața muncii decât colegii lor majoritari.
Pe lângă aceste aspecte, este de înțeles oarecum și reticența romilor de a-și lăsa
copiii să urmeze o formă de învățământ superior: în anii în care tânărul este la facultate, nu își mai exercită meseria tradițională, învață altceva, se schimbă, are alte
așteptări, iar după ce absolvă acesta nu își găsește loc de muncă, dar nici meseria tradițională nu o mai practică. Cu alte cuvinte, devine un om pierdut. În ceea ce
privește fetele din grupurile tradiționale de romi din Iași, ele nu sunt lăsate la școală
datorită cultului virginității. În cazurile rare în care ele totuși ajung să urmeze o formă de învățământ superior, cel mai adesea sunt evitate de către cei din comunitate,
deoarece tradiționalii presupun că ea a fost asimilată culturii majoritarilor. Astfel, ea
ajunge să nu mai aibă vreun pretendent rom, iar un eventual bărbat din rândul majoritarilor nu este de dorit din partea familiei, sau nici nu apare. Căsătoriile de probă
practicate la majoritari nu sunt acceptate de romi.
Persoanele care au o calificare, deși nu au studii superioare, cum ar fi zidar, faianțar
etc. împărtășesc aceleași probleme: pe lângă aspectele menționate (lipsa angajatorilor, imposibilitatea de a face naveta, etc.), foarte puțini angajatori sunt dispuși să angajeze romi, mai ales dacă aceștia sunt vizibili romi (au tenul închis). Prejudecățile în
rândul angajatorilor persistă.
După anii 1990, odată cu dispariția întreprinderilor au dispărut și locurile de muncă; dar aceasta nu este cea mai mare problemă în zona noastră. Romii aveau meserii

193

CAPITOLUL VI. IAȘI
tradiționale: erau pieptănari, ceaunari, cazangii etc. Aceste meserii însă au dispărut
odată cu tehnologizarea și cu introducerea pe piață (chiar la supermarketuri), la un
preț mai mic, a produselor pe care aceștia le confecționau. Sau, de exemplu, lingurile de lemn și produsele de menaj pe care romii le făceau în trecut, au dispărut de pe
piața măruntă, și comerțul meșteșugarilor a fost practic eliminat de marile firme comerciale. Acestea oferă o gamă largă de produse consumatorilor, însă au efecte negative asupra unei populații destul de numeroase care, în aceste condiții, rămâne fără
niciun venit. Meseriile tradiționale care mai persistă, sunt florăritul și lăutăria. Florarii
au reușit cât de cât să se integreze în noua piața a muncii. Și-au deschis firme, mai
mult întreprinderi familiale, prin care încearcă să își câștige existența. Acest lucru se
întâmplă mai ales la oraș, cei de la sate se ocupă cu florăritul fără forme legale. Lăutarii își exercită meseria mai mult în sezonul cald. Unii dintre ei merg în străinătate și
cântă pe stradă. Foarte puțini sunt cei care prestează această muncă printr-un contract, fie în România sau în afara ei.
Tehnologia avansată a secolului XXI, a doua alfabetizare, munca de birou care te
solicită tot mai mult, sunt aspecte care au determinat în rândul populației de romi nu
numai o inadaptare, dar și o dependență de venitul minim garantat. Venitul minim
garantat am putea spune că este chiar încurajat indirect de către unii primari, deoarece le este mai comod să ofere această formă de asistență socială și să considere că
astfel ajută romii, asigurându-și astfel voturile la alegerile locale. Firmele prospere pe
clusterul studiat sunt ale primarilor: în Tg. Frumos, firma „Țac Țac” este cea care a absorbit piața măruntă prin produsele sale de panificație, patiserie, cofetărie. În această
firmă nu lucrează niciun rom. În comuna Lungani primarul, de asemenea, are o firmă
prosperă, de agricultură. Dar nici aici nu lucrează vreun rom, eventual doar din când
în când, ca zilieri. Aceste exemple arată că interesele personale ale edililor locali sunt
prioritare și că nu există interes din partea lor pentru a atrage investitori care să creeze locuri de muncă, sau de a angaja persoane de etnie romă la propriile firme, sau
de a încuraja alte forme de activitate economică. Dacă ei ar genera astfel de schimbări, ar pune în pericol prosperitatea propriilor companii, și, pe deasupra – prin reducerea numărului celor care nu mai sunt dependenți de ajutorul social – ar crea și
riscul de a nu mai fi votați.
Soluția o întrevedem în dezideratul ca primarii din clusterul nostru să fie mai flexibili, să atragă investitori în zonă, să fie mai puțin formali, în sensul de a elimina prea
multa birocrație care alungă acum investitorii. Primăria ar putea, spre exemplu, să
concesioneze teren unor investitori pentru o anumită perioadă de timp cu condiția
să fie deschisă o întreprindere viabilă care angajează și persoane de etnie romă (la
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Lungani de exemplu ar fi nevoie de un abator, de o fabrică de lapte sau de o tăbăcărie). De asemenea, primarii ar trebui să încurajeze investițiile prin atitudinea lor
deschisă și cooperantă. În localitățile din clusterul Iași există un potențial foarte bun
agricol, dar și artistic, sau de altă natură – însă acest potențial nu este exploatat. Putem afirma că după atâția ani de stagnare sau și mai precis de înrăutățire a șanselor,
în marea majoritate a oamenilor persistă un sentiment de neputință, dar și ideea că
schimbarea trebuie să vină din afară.
Faptul că sunt angajați experți locali pentru romi sau mediatori școlari la instituțiile
publice, sau că există romi aleși în Consiliul Local, aceste lucru nu schimbă, din păcate, prea mult situația. Primarii consideră că odată ce romii au reprezentanți, aceștia
au datoria de a îmbunătăți lucrurile care îi privesc pe co-etnicii lor, și mai puțin intră
în atribuțiile primarului problemele romilor.
Pe de altă parte, pare că este mult mai simplu pentru autorități să ofere romilor
venitul minim garantat și prin aceasta să susțină că romii sunt ajutați, decât să facă
eforturi de a aduce ceva nou și util în comunitate, cum ar fi: agenții de plasament la
locuri de muncă, atragerea de investitori, programe de formare și informare a romilor în direcția relansării meseriilor tradiționale, sprijinirea celor care lucrează în aceste
meserii tradiționale sau altele.
Am menționat mai sus, că în prezent munca de birou este cel mai frecvent tip
de muncă care se poate găsi pe piață. Dar aceasta este o muncă la care romii din
comunități tradiționale se adaptează foarte greu. Acești romi tradiționali, în pofida
schimbărilor din perioada socialistă, într-un fel au menținut ceva din caracterul nomad al muncii lor: ei sunt buni la muncile care necesită mișcare, schimbare, ei sunt
potriviți, s-ar putea spune, la munca de teren. Negustorii, florarii, lăutarii au prestat
dintotdeauna muncă de teren, abilitate care persistă și în prezent. Până în anii 1990,
cooperativele meșteșugărești ofereau romilor posibilitatea de a-și exercita meseria
tradițională și stilul de muncă pentru care erau pregătiți de mici de către familiile lor.
După 1990 aceste cooperative au dispărut, iar romii nu mai au de lucru. Deși romii
dintotdeauna au avut spirit întreprinzător, datorită izolării și lipsei de informare, azi ei
exercită într-un grad mai redus activități antreprenoriale.
La toate acestea se mai adaugă faptul că locurile de muncă oferite celor calificați
de puținele organizații neguvernamentale existente sunt pe o perioadă determinată,
în funcție de proiectele și finanțările punctuale pe care acestea le au.
Pe lângă recomandările noastre formulate deja mai sus, în ceea ce privește rolul
primăriilor în crearea unor locuri de muncă la care romii se pot angaja sau în promovarea meseriilor tradiționale din care și-ar putea asigura resursele de trai, mai
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dorim să menționăm și posibilitatea, chiar obligația ca marile lanțuri de magazine să
comercializeze într-o anumită măsură produsele, articolele confecționate de romii
meșteșugari locali. Desigur, pentru acest lucru ar fi nevoie de o schimbare legislativă – fără de care la nivel local, mai ales în zone cu un potențial economic redus și cu
o piață a forței de muncă foarte săracă, nu se pot aplica măsuri în domeniul ocupării
forței de muncă. Ar fi nevoie deci, spre exemplu, de cooperative protejate, care lear da oamenilor de lucru, venituri și respect de sine. Am menționat câteva domenii
în care în zona studiată de noi ar fi nevoie de astfel de inițiative, dar am mai putea
adăuga aici și cooperative care să confecționeze, colecteze și comercializeze pene,
piei, cazane. Foarte importantă ar fi acordarea unui sprijin pentru înființarea de mici
ferme pentru romii care se ocupă cu zootehnia, și, legat de asta, informarea lor despre subvențiile oferite de stat, dar și sprijin pentru completarea dosarelor în vederea
obținerii subvenției și cunoașterea procedurilor. Pentru realizarea acestora este nevoie de implicarea instituțiilor de resort și a ONG-urilor rome, astfel încât ele să lucreze
în echipă și să nu se desființeze reciproc printr-o competiție prost înțeleasă.
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1. Lipsa dezvoltării bazate pe evidențele nevoilor locale
Lipsa datelor statistice (la zi) dezagregate în funcție de etnie este un dat care caracterizează toate localitățile din clusterele noastre. Autoritățile susțin că adunarea datelor în funcție de etnie ar fi discriminatoare și spun că tratează nediferențiat populația
indiferent de etnicitate. Totuși, dacă doresc, sunt gata să furnizeze estimări despre
distribuția socială și spațială a etnicilor romi în localitate. Mai mult, în unele cazuri
chiar declară că segregarea rezidențială a romilor ține de „ordinea naturală a lucrurilor”. Mai departe, când se vorbește despre statutul socio-economic al indivizilor,
autoritățile sugerează într-un ton negativ că în special romii sunt cei care beneficiază
nemeritat de ajutor social. Asocierea romilor cu persoanele „asistate social” (un termen cu conotații negative într-un sistem despre care se pretinde că este meritocratic)
este o formă de a acuza săracii pentru sărăcia lor și o manifestare a rasializării sărăciei. Această din urmă tendință este chiar mai puternică în cazurile în care distincția
este operată între săraci, între săracii care „merită” și săracii care „nu merită” să beneficieze de protecție socială (respectiv românii pe de o parte, și romii pe de altă parte), sau cu alte cuvinte între săraci care își merită soarta (romii cărora „nu le place să
muncească”) și săracii care nu poartă vina pentru sărăcia lor (neromii care „sunt victimele restructurării sau crizei economice”).
În ansamblu, instituțiile evită să ofere (sau chiar să adune) informații care ar putea dăuna imaginii lor publice. Mai ales în cazurile în care instituțiile au fost acuzate de segregarea sau discriminarea romilor în trecut, reprezentanții lor sunt atât de
precauți, încât evită chiar să vorbească despre probleme legate de comunitățile de
romi și încearcă din răsputeri să ascundă realitățile nefavorabile.
În plus, putem nota că indiferent de modul sau măsura în care autoritățile produc
date statistice despre populația locală pe care ar trebui să o servească, nu există legături directe între diagnoza situației fundamentată empiric, elaborarea programelor
de dezvoltare și bugetul local alocat. În majoritatea cazurilor, echipa noastră a avut
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dificultăți în a afla date despre bugetul local și programele de dezvoltare. Accesul
a fost un pic mai ușor în Dolj atât la nivel județean cât și la nivelul localităților. Toți
angajații de la primării cunosc starea proastă sau deplorabilă a infrastructurii (străzi,
rețeaua publică de alimentare cu apă, canalizare, clădiri etc.), de aceea majoritatea
fondurilor de investiții se concentrează în această direcție. Mai departe, proiectele de
dezvoltare a infrastructurii generează de obicei cel mai mare capital financiar și politic pentru cei implicați în administrația publică (locală). Aceste investiții însă rareori țintesc sau ajung în comunitățile de romi de la periferii. Există chiar localități, care
suferă în ansamblul lor de lipsa cronică a programelor de dezvoltare locală derulate
de autorități sau organizații ale societății civile. Aproape în fiecare localitate vizată de
noi, rezultatul alegerilor este decis de electoratul rom, mobilizat de biserici locale, lideri romi sau de mită electorală și promisiuni. Dezvoltarea infrastructurii este cea mai
frecventă promisiune făcută electoratului rom, însă ea a fost rareori onorată.
În astfel de condiții, indivizii sunt lăsați în grija familiilor, iar ei caută moduri de
supraviețuire. Migrația pentru muncă (în special sezonieră și transnațională) este
miezul acestor strategii. Confruntați cu penuria economică (atât gospodăriile, cât și
întregi localități unde nu există producție economică) oamenii apelează la tot felul
de activități informale generatoare de venit, caută nișele din ce în ce mai slăbite ale
pieței locale (de la colectarea de fier vechi din rămășițele fabricilor lichidate sau a fostelor cooperative agricole, prin munca cu ziua pentru familiile care o duc mai bine,
până la comerțul cu mașini uzate sau țigări de contrabandă).
În privința accesului la informații notăm că există un anumit grad de reticență față
de persoanele care caută și întreabă despre „date”, mai ales în locurile care au fost
deja abordate de cercetători, activiști, fotografi, regizori sau reprezentanți ai mediei.
Această reticență este la rândul ei generată de presupunerea că persoane care cer
date, folosesc „banii romilor” (adică fondurile europene considerate a fi destinate romilor) pentru propria lor bunăstare, în timp ce situația comunităților rome rămâne
la fel de grea cum a fost și înainte. Trebuie să observăm că există multe interpretări
greșite ale „proiectelor pentru romi.” În primul rând, oamenii confundă proiectele în
care grupurile țintă sunt grupurile vulnerabile, printre care și romii, cu fondurile speciale dedicate exclusiv romilor (care de fapt nu există). În al doilea rând, majoritarii și
autoritățile cred că „ajutorul” primit de romi de la Guvernul României și de la Uniunea Europeană este deja excesiv, și cred mai ales că ajutorul este nemeritat și inutil
pentru că „romii nu vor să se schimbe” și pentru că în condițiile de față „și românii
suferă de sărăcie.” În al treilea rând, mulți oameni la firul ierbii (printre ei și romi) presupun că „banii romilor” ar trebui să intre în buzunarele romilor sub formă de bani
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lichizi. În lumina acestor credințe oamenii presupun că acești bani sunt uzurpați de
autorități și/sau de ONG-uri. Trebuie să notăm și faptul că datele existente, în măsura
în care există, generate de diferite proiecte de cercetare locale sau naționale ori nu
sunt cunoscute de decidenți, ori nu sunt utilizate corespunzător în procesul de elaborare a politicilor din mai multe cauze. Printre ele încercarea de a ascunde realitățile
negative în spatele unei imagini europene a României, lipsa voinței politice de a le
recunoaște ca puncte de pornire în programele de dezvoltare structurală, indiferența
generalizată față de oamenii (romii) săraci. Așadar, putem conchide că suspiciunea și
neîncrederea în utilitatea socială a oricărei cercetări, întâlnite în comunități, sunt bazate pe experiențe reale, și că orice monitorizare, chiar bine efectuată din punct de
vedere profesional, a implementării strategiei pentru romi nu poate conduce în sine
la practici de politici publice care țintesc corectarea erorilor și ameliorarea lipsurilor.
Chiar dacă liderii romi informali sau formali furnizează autorităților date despre
nevoile comunităților (deși sunt suspectați de co-etnici că își urmăresc doar interesele personale, sau nu îndrăznesc să abordeze autoritățile cu informații de care acestea nu vor să audă), aceste informații nu au șanse de a fi incluse printre prioritățile
agendei publice locale. Expunerea pe termen lung la fenomene precum discriminarea, marginalizarea și excluderea din sfera vieții publice, conduce la internalizarea
unor așteptări secundare sau minimale. Interlocutorii romi, în special reprezentanții
locali plasează „problema romilor” în umbra altor inițiative ale autorităților locale:
în primul rând sunt luate în considerare problemele majoritarilor, „fundamentate pe
merit”, după aceea urmează problemele romilor în funcție de ce a mai rămas. Însă în
unele cazuri, neglijarea nevoilor unor grupuri particulare de romi (ale căror voce nu
este auzită cu toate că există reprezentanți romi în instituții publice) – ale grupurilor
tradiționale versus ale celor asimilate sau invers1 – este generată de modul în care
„reprezentanții romi” înțeleg să sprijine doar grupul din care fac parte, sau toate grupurile de romi din contextul local respectiv.
Pe deasupra, în majoritatea cazurilor, natura și anvergura problemelor cu care
se confruntă în general comunitățile locale nu pot fi controlate de administrația locală sau organizațiile neguvernamentale locale. Ne gândim aici mai ales la sărăcia
rezultată din lipsa locurilor de muncă care ar putea să asigure romilor condiții de
viață decente, dar și din capacitatea redusă a administrației locale de a genera un
buget local corespunzător, sau din deficiențele sistemului de protecție socială din

1 Această diferențiere îmbracă mai multe forme posibile în context local, cum ar fi „spoitori” versus „rudari”,
sau „rudari” versus „cărămizari”, sau „băieși” vs. „geambași”, sau „căldărari” vs. „caștalăi”.
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România. Privind de la firul ierbii, am observat că în multe localități luarea deciziei aparține primarului, în ciuda principiilor prevăzute de legislația națională privind
administrația locală, cum ar fi buna guvernare, transparența în procesul decizional
sau responsabilitatea. Consilierii locali nu sunt interesați de promovarea problemelor cu care se confruntă electoratul lor. Rolul lor este limitat la votarea propunerilor venite din partea primăriei. De aceea luarea deciziilor la nivel local este puternic influențat de apartenența politică a primarilor și a consilierilor locali. Această
influență se reflectă și în redistribuirea fondurilor bugetului public dinspre județe
înspre localitățile respectiv primăriile din județ. Bugetul și redistribuirea lor de multe
ori devine un mijloc de formare și menținere a clientelei politice. 2 În final, mare parte a bugetelor locale sunt cheltuite pe administrarea primăriei. Interlocutorii noștri
spun că bugetul local rămas după plata acestor costuri este insuficient pentru orice
proiect de dezvoltare.

2. Rasializarea sărăciei
În conformitate cu datele Recensământului din 2011 (vezi hărțile din Mini-atlasul cercetării), dintre localitățile urbane, orașul Curtici din clusterul Arad are cel mai mare
număr de romi auto-declarați (aproape 12%), în timp ce ponderea cea mai mică, sub
5%, este înregistrată în orașul Calafat (clusterul Dolj). Comparând localitățile din mediul rural, Negoi (clusterul Dolj) se află în fruntea listei cu o pondere a romilor autodeclarați de 43,32%, urmată de Curcani (Călărași) cu 36.23%, Lungani (Iași) cu 33.85%,
iar cea mai mică concentrare a populației de romi, 7.21%, o găsim în Stolniceni-Prăjescu (Iași), în Macea din Arad (8.81%) și în Sâncel din Alba (9.39%). În toate comunele din Dolj și Călărași, procentul romilor auto-declarați trece de 20%. Pretutindeni,
localnicii percep un număr mai mare de romi decât cel înregistrat de Recensământ.
Important de observat că nu există o relație cauzală între procentul șomerilor
și procentul romilor în populația locală: din orașele din eșantionul nostru, în orașul
Curtici (Arad) se află cel mai mare număr de romi auto-declarați (12%) în contextul
în care rata șomajului este cel mai mic, dar există cazuri, precum comuna cu cea mai

2 Vezi despre asta și în Harta clientelismului. Alocările de bani către județe și primării, 2004-2011, Expert
Forum, București, Februarie 2013. http://expertforum.ro/harta-clientelism/.
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mare populație de romi (Negoi din Dolj) unde rata de șomaj este cea mai mare (35%).
Diferențele dintre rata de ocupare din localitățile din clusterele noastre nu pot fi explicate de diferențele dintre ”numărul romilor cărora nu le place să muncească”, cum
presupun unii în mod eronat. Explicațiile trebuie căutate altundeva. Întorcându-ne la
exemplul de mai sus, orașul Curtici se află în zona liberă a graniței dintre România
și Ungaria. În 2011 în zonă erau 24 de companii, iar populația locală putea combina
activitățile generatoare de venit sau munca la firme, cu activitățile agricole de acasă.
În același timp comuna Negoi nu are firme cu mai mult de cinci angajați, și aproape
90% din populație lucrează în sectorul primar, ceea ce înseamnă de fapt agricultură
de subzistență.
Privite din perspectiva dezvoltării economice, clusterele Arad și Alba aparțin jude
țelor care o duc mai bine. Fac parte din grupul celor patru județe din România, unde
riscul de sărăcie este mai scăzut (București-Ilfov, Centru, Vest, Nord-Vest: sub și în
jur de 30%) în comparație cu grupul celorlalte patru județe cu un risc de sărăcie situat peste 40% (Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Nord-Est). Acest grup din urmă include
județele Călărași, Dolj și Iași din eșantionul nostru pe România, dintre care Călărași
este județul cu al doilea cel mai mare număr de romi din România, iar Iași este județul
cu cel mai ridicat risc de sărăcie din țară.
Comparația localităților după indicatorii dezvoltării sociale locale (vezi Harta (c) și
Harta (d) din Anexa 1 a volumului ) arată că cea mai mare concentrare de factori care
conduc la marginalizare socială există în satul Ursița, comuna Mironeasa (clusterul
Iași) și satul Pitigaia din Frumușani (clusterul Călărași), chiar dacă în ansamblu comuna Frumușani are indicatori mai buni decât celelalte comune din cluster. În cazul celor mai vulnerabile unități socio-spațiale, factorii marginalizării la nivel local se suprapun cu factorii care acționează la nivel de județ sau chiar regiune. Aici, comunitățile
de romi deprivate se formează în contextul local al sărăciei generale care afectează
întreaga populație. Rasializarea sărăciei în acest caz poate însemna identificarea simbolică a spațiilor de sărăcie drept „țigănie”, sărăcia fiind asociată în mod eronat cu
esența presupusă a identității rome.
Însă „pungile de sărăcie” se intersectează cu comunitățile compacte de romi chiar
și în județe sau localități mai înstărite (în aceste cazuri marginalizarea comunităților
de romi este mai vizibilă). Comuna Macea din județul Arad, Lunca Mureșului și Sâncel
din clusterul Alba, sau Chirnogi din clusterul Călărași (ca să nu mai vorbim de mediul
urban) au indicatori de dezvoltare socială mai buni, însă aproape toate localitățile au
segmente spațiale locuite de romi săraci. Ironic, „incluziunea romilor” este mai accentuată în situațiile în care comunitățile sărace de romi sunt integrate în comunitățile
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locale mai largi în general dezavantajate. În alte cazuri, intersectarea zonelor sărăciei acute cu zonele locuite în mod preponderent de romi poate fi o situație creată
conștient în cazul în care comunitățile de romi dezavantajate sunt ghetoizate în contextul unor comunități locale mai bine situate din punctul de vedere al dezvoltării
economice. În aceste cazuri, populația majoritară segregă „elementele indezirabile”.
Rasializarea sărăciei în aceste cazuri înseamnă mai cu seamă că persoanele categorizate ca romi sunt relocate în mod conștient în „locuri speciale” caracterizate prin mediu poluat, izolare fizică și socială și stigmatizare culturală, care la rândul lor deposedează romii de orice șansă de mobilitate socială.
Atât mediul rural, cât și cel urban din eșantionul pe România au fost afectate de
restructurarea economiei în perioada postsocialistă și de actualul regim neoliberal.
Restructurarea economiei a însemnat în termenii pieței forței de muncă pierderea
capacității de utilizare a forței de muncă datorită colapsului industriilor socialiste, industrii pe care s-a bazat în trecut procesul de urbanizare. În consecință, nu putem
spune că ele au rolul de centru al clusterelor, pentru că cel mult, dacă oamenii de la
sat fac naveta pentru a lucra în altă parte, destinația este de obicei centrul județului,
iar în cazul anumitor comune din clusterul Călărași este chiar capitala țării. Totuși,
unele orașe mici au anumite avantaje economice care provin din situarea lor geografică: orașul Curtici este situat în zona liberă de lângă graniță și găzduiește relativ
multe firme cu angajați calificați în domeniul transportului. Orașul Calafat se bucură
de traficul greu de pe podul de peste Dunăre. Localitățile rurale din clusterul nostru,
în câteva cazuri ar fi putut avea potențial, dar nu au reușit să dezvolte o piață agricolă și să absoarbă forță de muncă manuală din mai multe motive.

3. Marginalizarea socio-spațială a comunităților de romi
3.1. Diviziuni în interiorul comunităților de romi
și diviziuni între romi și neromi
În cazul comunităților de romi, stigmatizarea etnică care are funcția de a justifica
tratamentul diferențiat și nedrept la care majoritarii le supun, se adaugă factorilor
structurali care generează marginalizarea lor economică. Acestea împreună produc și mențin în ambele tabere strategii de divizare manifestate în diferite forme de
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separare socio-spațială create și consolidate și de politicile inegale de dezvoltare teritorială, politici pătrunse de diferite forme ale rasismului.
Dacă formele de separare socio-spațială rezultate din diviziuni istorice trecute
(incluzând sau nu cooperarea) se intersectează cu politicile actuale de dezvoltare
inegală a unor zone care aparțin de aceeași unitate administrativă, avem de a face
cu autorități locale și majoritari care rasializează distincțiile socio-geografice și de
pe această bază reproduc subdezvoltarea „segmentelor rome” separate. Majoritatea localităților din clusterul Iași reflectă această situație (precum arată hărțile sociale prezentate în Anexa 2 a volumului): orașul Tg. Frumos (cu cartierul său de romi
Pieptănari), comuna Lungani (cu cele două sate care aparțin de ea, Crucea și Zmeu),
comuna Stolniceni-Prăjescu (cu satul Cozmești) sau comuna Mironeasa (cu două
vecinătăți separate, una de romi ursari și cealaltă de romi rudari). Comuna/satul Ciohorăni, cu cartierul său de romi este excepția de la regula generală din acest cluster, pentru că romii, deși aflați la periferie, au beneficiat de dezvoltarea infrastructurii
pentru întreaga comună.
Segregarea școlară, după cum este definită de reglementările în vigoare în România, rezultă în aceste cazuri din separarea rezidențială. În opinia unora aceste
instanțe nu sunt manifestări ale segregării școlare, ci o practică „naturală” a oamenilor de la sate cu grădiniță sau școală proprie de a-și înscrie copiii la aceste unități de
învățământ și de a evita naveta înspre alte locuri, de exemplu în centrul de comună.
Cu toate acestea, de exemplu Școala „Ion Creangă” din Tg. Frumos, sau școala din satul Zmeu aparținător comunei Lungani, au fost trecute, în anii 2000, printre unitățile
de învățământ monitorizate pentru că practică segregarea. Mai important este faptul că aceste școli – deși au infrastructură îmbunătățită și un corp profesoral calificat
– au o rată mare de abandon școlar (recunoscută sau ascunsă) și, în consecință, nu
facilitează mobilitatea socială a generațiilor mai tinere, ci reproduc statutul lor local
dezavantajat. Mai departe, trebuie adăugat că această incapacitate a școlilor își are
originea în tendințele socio-economice mai generale de subdezvoltare, caracteristice
societăților locale și în reacția populației la aceste condiții (inclusiv suspiciunea față
de educația școlară). Școlile în sine nu se constituie în factori de schimbare socială și
îmbunătățire a condițiilor de viață, dacă alți factori încapsulează permanent întregi
comunități în zone sărace, așa cum se întâmplă în clusterul Iași. Nici participarea romilor la viața publică locală (de exemplu în Lungani sunt patru consilieri romi aleși în
Consiliul Local) nu poate schimba situația în sens structural.
Separarea socio-spațială poate fi rezultatul unei evoluții istorice a comunităților
de romi în localitatea dată (oamenii își amintesc că au trăit, au aparținut acelor locuri
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de când se știu, dar mai spun că, mai ales înainte de socialism, au locuit, au fost
așezați pe străzi separate), sau al separării voluntare a familiilor rome mai înstărite.
Aceștia din urmă își continuă tradițiile economice și culturale din care multe, mai ales
cele economice, au fost adaptate realităților prezente. Această adaptare se manifestă
în căutarea permanentă a nișelor care ar avea un rol de jucat în viața socială și economică a comunității mai largi în contextul menținerii independenței față de majoritari. O ilustrare bună a acestui caz este exemplul confecționerilor de cărămizi, al romilor căldărari din orașul Curtici (clusterul Arad), care în prezent migrează sezonier
în străinătate și din banii strânși își construiesc casele în zonele mai puțin compacte.
Pe plan local aceste case se numesc „palate”. Ele sunt construite și dispuse ca semne
ale bunăstării, dar sunt și oportunități de muncă create de căldărari pentru români,
și astfel sunt ocazii pentru cooperarea dintre cele două etnii. Însă dincolo de acest
fenomen, în aceeași zonă urbană putem observa și cum romii săraci sunt limitați în
jurul străzii Goldiș într-un cartier mai periferic, care a fost dotat și cu o școală proprie
pentru a ține romii departe de majoritari. Tipare similare de integrare spațială există
și în Covăsînț: diferențele sociale dintre romii săraci (majoritatea dintre ei fiind romi
asimilați) și dintre romii tradiționali bogați care își construiesc „palate” noi sunt reflectate în poziția ocupată de ei în geografia socială a comunei. Situația este asemănătoare și în comuna Șiria: căldărarii bogați, care fac comerț cu mașini folosite locuiesc
pe străzile centrale, în timp ce „țigănia” din periferie este locuită de romii asimilați
care cultivă legume pe propriile lor terenuri (o activitate facilitată de un întreprinzător englez). În comuna Pilu distincțiile socio-spațiale dintre romi și neromi au fost
șterse de sărăcia și subdezvoltarea generalizată la nivelul întregii localități. Relația
dintre comuna Macea și satul Sânmartin, unde trăiește majoritatea romilor din comună, afișează un alt tip de separare, formată istoric (țiganii au fost aduși în Sânmartin pentru a lucra ca servitori pentru etnicii germani) și gestionată mai mult sau mai
puțin delicat de primarul aflat la cel de-al 5-lea mandat al său. Separarea rezidențială
nu înseamnă neapărat neparticipare în viața localităților (inclusiv școli, piață sau alte
domenii), chiar dacă formele de participare nu sunt mediate de organizații civice, sociale, culturale sau politice ale romilor. După cum am putut observa pe teren, datorită creșterii rolului bisericii în societatea românească de azi, intrarea romilor în rândul credincioșilor neoprotestanți a facilitat acceptarea lor și a indus un sentiment de
apartenență la comunitățile mai largi, chiar și în cazurile în care, de exemplu, romii
penticostali și-au construit o biserică separată și au proprii lor pastori.
Tiparele, formele de marginalizare socio-spațială a „segmentelor rome” descrise
mai sus pot fi observate și în clusterul Dolj (prezentate în hărțile sociale din Anexa
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2), însă într-un context în care mai multe persoane s-au identificat ca romi și în care
standardul de viață este în general mai scăzut decât în clusterul Arad. Semnificația
locală a acestor forme sunt probabil diferite decât cele din Transilvania sau Banat
și din cauza modului particular în care a evoluat istoria prezenței romilor din regiunea Muntenia. Ei au cunoscut aici o lungă perioadă de sclavie (ca de altfel și romii
din Moldova), ceea ce i-a plasat într-o poziție inferiorizată și într-un rol particular
în contextul social al regiunii nu numai în trecut, dar și în prezent. Două segmente
distincte de romi (spoitori, respectiv rudari), cu istorii, coeziune socială și activități
generatoare de venit diferite sunt așezate în două periferii diferite ale orașului Calafat. Observăm că, comunitatea compactă a romilor asimilați trăiește în condiții
mult mai precare. Insecuritatea lor este legată de faptul că li s-a permis să se așeze
în condiții informale acum 50-60 de ani, și situația lor nu a fost legalizată de atunci.
Tendințe asemănătoare apar și în comuna Negoi – diferențierea culturală, socială
și teritorială a două grupuri de romi, numiți în context local cărămizari, respectiv
rudari (confecționeri de linguri de lemn). Dintre cele două grupuri cel din urmă o
duce mai bine. Căsătoria între grupuri este necunoscută, chiar dacă doar o stradă
principală le separă. Aceasta dovedește încă o dată că forțele marginalizării romilor
în raport cu populația majoritară din diferitele contexte locale se intersectează cu
diviziuni interne semnificative, diviziuni care reformulează chiar semnificația marginalizării etnice. Ambele grupuri de romi se pot confrunta cu tratament diferențiat
din partea majorității, dar în funcție de statutul și rolul lor social și economic pot
fi acceptați de comunitatea mai largă într-o măsură mai mare sau mai mică. Chiar
romii care aparțin de același neam, cum se întâmplă în comuna Cetate sau Bârca, pot fi clasați în două grupuri separate în funcție de situația lor financiară. Cele
două grupuri sunt plasate diferit pe harta socio-geografică a localității, sub-grupul
mai sărac fiind cel mai stigmatizat și inferiorizat. În comuna Sadova același neam
este împărțit în două grupuri, iar zonele rezidențiale sunt separate de granițele celor două sate care aparțin de comună. Totuși, în ambele sate, romii ocupă poziții
spațiale marginale.
Aproape toate comunitățile din clusterul Călărași sunt plasate la marginea lo
calităților și câteva dintre ele sunt izolate (vezi Anexa 2). Totuși, în cele două cazuri,
formele marginalizării rome nu sunt structurate doar de diferențierea dintre romi și
neromi, ci și de diviziunile interne. În acest sens putem vedea modurile distincte în
care diferitele grupuri de romi sunt plasate în localitate, precum și diferitele condiții
de locuit asociate cu aceste grupuri. În ciuda acestor diferențe, trebuie să notăm că
majoritatea romilor nu au nici un fel de document de proprietate pentru locuința în
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care trăiesc, sau pentru terenul pe care este construită locuința. Lipsa acestor documente îi ține într-o permanentă stare de nesiguranță. În comparație, comunitățile
de romi spoitori și romi rudari din Oltenița formulează diferite solicitări față de
autorități, iar aceste diferențe sunt înscrise și în poziția lor socio-spațială precum și
în percepția existenței lor. Romii spoitori se separă în mod voluntar de majoritate
și sunt mândri de acest lucru. În timp ce grupurile de romi rudari solicită locuri de
muncă și utilități publice, spoitorii solicită teren și politici antidiscriminare. Accesul în
zona locuită de romii rudari este împiedicat de străzile foarte înguste, semn spațial
al segregării teritoriale (prin care „elementele indezirabile” se țin la distanță de restul societății). Mai departe, blocurile Turol și Olfil prezintă semne ale ghetoizării.
Aici locuiesc în condiții de locuire sub orice standard cei mai săraci români și romi
din Oltenița. Aceștia sunt cei mai excluși de la orice posibilitate de a evada din încapsulare și sunt cei mai afectați de pierderea oricărui sentiment de apartenență și
de demnitate umană. Intrarea în comunitatea Rudărie din comuna Curcani arată la
fel cu cea a comunității de romi rudari din Oltenița. În contrast, „segmentul de romi”
zavragii locuit mai ales de întreprinzători romi și neromi, este un segment bogat situat în zona în care locuiește și primarul din Curcani. Este o comunitate de romi cu
un sentiment identitar puternic, iar spațiul pe care-l ocupă nu poate fi considerat
zonă segregată pentru că din punctul de vedere al compoziției etnice a populației
ea este mixtă. Locuitorii săi comunică bine cu societatea exterioară, iar spațiul permite mobilitatea socială și participarea la viața socială. În comuna Chirnogi găsim o
paletă chiar mai diversă de diviziuni spațiale: de la comunitățile de romi segregate în
Rudărie Teveu la marginea comunei și în case improvizate în Rudărie Vale pe malul
râului Argeș, fără acces la utilități și drumuri, până la comunitățile cu o condiție ceva
mai bună din Rudărie Deal, plasată în vecinătatea numită Țigănie, dar în centrul comunal, unde beneficiază de toate dezvoltările oferite de comună. În condițiile sărăciei generalizate, diferențierea între cele două grupuri de romi din comuna Spanțov,
cea mai săracă din clusterul nostru, este făcută în termeni de „periculozitate” (însemnând în context local, incontrolabilitate): oamenii din comunitatea Stancea sunt
considerați mai periculoși decât cei din Clinciu. Și în final, comuna Frumușani, beneficiind de proximitatea față de București, nu generează forme de ghetoizare severă: romii din Țigănie Pasărea trăiesc printre neromi, iar cei din Țigănie Frumușani și
Țigănie Sătuc, în ciuda faptului că sunt plasați la periferie și nu au documente pentru proprietatea unde locuiesc, fac naveta în număr mare la București, deci trăiesc
relativ mai bine decât romii din comunitățile plasate similar, dar care nu au nici o
sursă de venit.
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Orașul Aiud din clusterul Alba ilustrează o altă paradigmă a marginalizării spațiale
a romilor, pe care o putem numi tiparul urban bazat pe evacuare. Acesta este un caz
de segregare socială și rezidențială în sensul în care a fost creat ca rezultat al evacuărilor romilor săraci din locuințe sociale plasate central și al relocării lor la groapa de
gunoi a orașului. Cazul comunității Bufa, mult mai veche (membri căreia s-au născut aici) este un caz în care primăria a alocat un soi de locuință socială într-o zonă
cu acces parțial la electricitate, în timp ce cazul mult mai recent al comunității Poligon ilustrează tratamentul defectuos al romilor evacuați cărora li s-a dat un teren
gol pe care să-și construiască locuințele improvizate fără a avea acces la orice fel de
utilitate publică. Dovadă de cinism al autorităților: deși familiile nu au documente pe
proprietate, plătesc taxe autorităților locale. Cea de a treia comunitate de romi din
mediul urban (Feleud) a fost formată ca rezultat al anexării unui sat vecin la orașul
Aiud, deja locuit de o comunitate mare și diversificată de romi. Majoritatea grupurilor de romi care au fost mutate de la un loc la altul nu sunt romi tradiționali (numiți
„băieși”, „caștalii” sau „geambași” în context local), însă printre locuitorii Feleudului
am întâlnit și căldărari care vorbesc limba romani, în rândul cărora migrația pentru
muncă sezonieră în Elveția este o activitate generatoare de venit regulată. O comunitate formată în timp ca rezultat al evacuărilor de tip rural al romilor din centrul de
comuna (Sâncel) este cea găsită de noi în una din satele aparținătoare de comună,
Iclod. Romii de vatră, cum se numesc ei, lucrează în majoritatea timpului în Franța, și
chiar dacă în acest fel își asigură venitul, fenomenul are un impact negativ asupra înregistrării nou-născuților și înscrierii la școală a copiilor de vârstă școlară. Comunitatea din Vinț (comuna Unirea) este o altă comunitate de romi formată prin evacuare.
Ea s-a constituit de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, care a început când câteva familii de romi au fost aduse aici de maghiari pentru a lucra pentru ei. Modul în
care descendenții lor, care azi se identifică sub numele de romi caștalii, au reușit să se
organizeze când primarul a vrut să-i evacueze s-a dovedit de succes, astfel încât ei în
final au evitat evacuarea. O întâmplare conexă interesantă care reflectă modul în care
diviziunile din interiorul comunităților de romi se manifestă în poziționarea spațială
este cea a familiilor de romi veniți din Hădăreni ( județul Mureș). Romii, refugiați din
fața conflictelor interetnice au căutat un loc nou unde să se așeze, însă nu au fost
acceptați în sat de locuitorii romi ai satului (care îi acuzau că sunt periculoși). Astfel s-au așezat pe o stradă locuită mai ales de români. Autoritățile locale din Unirea
au avut o altă inițiativă de evacuare reușită în trecut chiar în centrul comunei. Romii
care au trăit în Pustă au fost relocați pe dealul din vecinătatea gropii de gunoi a satului, unde este colectat și ars gunoiul, încă pe când erau copii. După cum arată harta
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socială aferentă din Anexa 2 a volumului, localitatea Hopârta din Alba este similară
din multe puncte de vedere cu situațiile în care avem de a face cu un centru de comună căreia îi aparține un sat mult subdezvoltat din punctul de vedere al infrastructurii,
unde găsim o comunitate compactă de romi care trăiește în sărăcie și despre care locuitorii spun că „trăiesc aici de pe vremea strămoșilor” indiferent dacă se numesc rudari (care nu vorbesc limba romani) sau vătrași, vorbitori de limbă romani. În final, cazul comunității rome din comuna Lunca Mureșului ilustrează marginalizarea spațială
în interiorul teritoriului unei comune. Cele trei zone conectate unde trăiesc romungrii
sau caștalii se află la periferie fără a fi racordate la rețeaua publică de alimentare cu
apă, iar accesul la servicii este dificil din cauza drumurilor nepavate.

3.2. Tipare de formare și menținere a „segmentelor rome”
Pornind de la descrierile de mai sus, putem identifica unsprezece tipare de formare
a „segmentelor rome” în clusterele noastre care – cu excepția orașelor Curtici (Arad)
și Calafat (Dolj), și a comunei Frumușani (Călărași) aflată în apropierea Bucureștiului
– sunt plasate în zone dezavantajate economic. Aceste tipare apar în combinații diferite în localitățile clusterelor și reflectă diferite grade de marginalizare (excluziune
socială combinată cu deprivare economică și stigmatizare culturală), care se manifestă printre altele și în diviziuni teritoriale, și sunt produse – pe lângă alți factori – de
distribuția spațială inegală a resurselor:
(1) Separarea romilor rezultată din diviziuni istorice se intersectează cu politici
curente de dezvoltare teritorială inegală care sporesc dezavantajele segmentelor de romi care trăiesc în cartiere izolate în oraș sau în satele mai
sărace ale unor comune de care aparțin (Iași, Dolj, Arad, Alba).
(2) Însărăcirea grupurilor de romi care locuiesc în același spațiu cu românii
într-o comună în general dezavantajată (Arad).
(3) Blocarea romilor asimilați și săraci în marginile subdezvoltate ale orașelor
sau în satele mai puțin dezvoltate ale unei comune prin politicile de locuire și politicile educaționale locale (Arad, Dolj, Iași, Călărași, Alba).
(4) Evacuarea forțată a grupurilor de romi săraci din zone urbane centrale și
relocarea lor la marginea localității, de obicei în zone poluate și izolate
(asigurând sau nu alternative, dar alocând întotdeauna locuire sub standard), sau din centrul comunal în satele aparținătoare mai puțin dezvoltate
(Alba).
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(5) Unificarea satelor învecinate (locuite de grupuri diferite de romi în situații
financiare diferite) cu un oraș și transformarea lor în periferii urbane subdezvoltate (Alba).
(6) Fragmentarea aceluiași neam de romi în două sau mai multe grupuri și arii
rezidențiale separate de granițele satelor care aparțin de o comună, fiecare
dintre sate ocupând totuși o poziție marginală în spațiu (Dolj, Alba).
(7) Ghetoizarea unor arii rezidențiale particulare (de obicei blocuri), locuite de
cei mai săraci romi și neromi. Aceste ghetouri sunt văzute ca „țigănie” la
nivel local și sunt caracterizate de lipsa oricărui sentiment de apartenență
(în afară de conștiința de a trăi în sărăcie) și demnitate umană (Călărași).
(8) Reproducerea segmentelor rome formate istoric prin separarea voluntară a grupurilor tradiționale de romi mai înstăriți, care plasați fiind în zonele centrale ale localităților, beneficiază de dezvoltarea infrastructurii locale
(Arad, Dolj, Călărași).
(9) Stabilirea unor grupuri de romi mai înstăriți în așezări informale la marginea localității, dar în apropiere de centre urbane importante, datorită
cărora beneficiază de surse de venit și oportunități de mobilitate socială
(Călărași).
(10) Coabitarea unor romi tradiționali mai înstăriți în zone comune cu românii,
care comunică cu lumea exterioară și cunosc o oarecare mobilitate socială,
dar își mențin sentimentul de diferență față de neromi (Călărași).
(11) Diferențierea aceluiași neam de romi în două sau mai multe grupuri plasate în mod diferit pe harta socio-geografică a localității în funcție de puterea lor financiară, astfel încât grupurile mai sărace devin și cele mai stigmatizate și inferiorizate (Dolj, Călărași).
Chiar dacă afirmam în Introducere că fiecare localitate cunoaște o diversitate în
ceea ce privește situația socio-teritorială a comunităților de romi, precum și o mixtură a tendințelor de excluziune și a celor de incluziune, dacă completăm matricea
prezentată acolo cu exemplele cazurilor extrase din capitolele volumului, atunci observăm mai jos că cele mai multe cazuri din localitățile investigate se încadrează în tipul comunităților de romi care cunosc un nivel înalt de segregare etno-spațială și un
nivel înalt al deprivării economice:
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Nivel înalt de separare etnospațială și nivel redus al
deprivării economice: Dolj: zona
spoitori din orașul Calafat; „satul
nou” în comuna Negoi; zona
Banat în comuna Cetate; zona
Gheţea în Sadova; zona „Țigănia”
și Drăgălina din Bârca; Alba:
Feleud din Aiud; Călărași: zona
de spoitori din Oltenița; „Țigănia
„din Chirnogi; „Țigănia Sătuc”
din Frumușani; Arad: „ţiganii de
jos” din comuna Covăsînț; romii
înstăriți din Curtici

Nivel înalt de segregare etno-spațială și
nivel înalt al deprivării economice: Iași: Nucărie
și Pieptănari (Tg. Frumos), Brustureț și Frunziș
(Mironeasa), Pe Muchie (Ciohorăni), satele Crucea
și Zmeu (Lungani), satul Cozmești (StolniceniPrăjescu); Arad: „ţiganii de sus „din Covăsînț; satul
Sânmartin din Macea; zona Livezilor din Curtici;
Dolj: zona rudărie și romii caştalăi din Calafat;
satul Piscul Sadovei din comuna Sadova; zona Vale
din Cetate; Alba: satul Silivaș în Hopârta; satele
Luncii și Iclod din comuna Sâncel; satul Unirea
2 sau Vinț din comunea Unirea; Bufa și Poligon
în orașul Aiud; Călărași: Rudăria, și ghetourile
Turol şi Olfil în Oltenița; zona Rudărie din comuna
Curcani; Rudărie Vale și Rudărie Teveu din comuna
Chirnogi; „Țigănia” Frumușani și Frumușani Sătuc
din comuna Frumușani; romii din Spanțov

Nivel redus de separare
etno-spațială și nivel redus al
deprivării economice: Călărași:
„Țigănia Pasărea” din Frumușani;
Zavragii şi Brânzărie din Curcani;
Arad: romii înstăriți din comuna
Șiria; zona „Țigănie” din Covăsînț

Nivel redus de segregare etno-spațială și nivel
înalt al deprivării economice: Alba: Pusta și
Lăutarilor din comuna Unirea; zonele „Dealul
Țiganilor”, Drumul Țării și Gostat din comuna
Lunca Mureșului; Arad: „țigănia” din comuna
Șiria, romii din comuna Pilu

4. Relații interetnice și rasism
în context postsocialist neoliberal
Relațiile dintre romi și neromi funcționează ca relații interetnice dacă există un consens între indivizii din fiecare parte asupra faptului că etnicitatea contează în modul
în care oamenii se percep/clasifică pe sine sau pe celălalt. În contextul etno-politic
din România etnicitatea este definită prin comunitatea de limbă, istorie și cultură.
Însă grupurile de romi nu sunt în mod necesar identificabile ca atare prin utilizarea
limbii romani sau printr-un set comun de norme culturale – totuși, elitele doresc să
construiască națiunea romă alimentând limba Romani și Romanipen-ul.
În schimb, romii sunt mai degrabă identificați de către majoritari prin caracteristici
fiziologice și sociale. Există un consens general asupra presupoziției că primele sunt
adânc înrădăcinate într-un soi de „esență țigănească” biologică sau culturală, și că, întrun final, toți romii sunt la fel, indiferent de neamul din care fac parte. De aceea, în
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majoritatea cazurilor, romii nu sunt considerați ca alteritate etnică, ci ca alteritate rasială
care este radical diferită de „a noastră”, etnici români, maghiari sau germani. Așadar, în
cazul lor observăm rasializarea etnicității și rasializarea alterității. În ciuda acestei rasializări, după cum am observat în comunitățile rurale formate de memoria unei coabitări
de lungă durată și de relații informale, și în general în contextele locale caracterizate de
sărăcie generalizată relaționarea cotidiană între romi și neromi este bazată pe percepția
celuilalt ca individ sau membru al unei familii din cartier sau fost coleg de școală.
La nivelul eșantionului nostru am observat că romii au fost tratați în funcție de
proporția lor numerică în comunitate, de situația lor materială și de abilitatea lor de a
se plasa în economia politică a comunității mai largi. Acest lucru s-a întâmplat chiar
dacă sunt identificați la nivel discursiv prin presupusele caracteristici rasiale comune
pentru membri etniei, cum ar fi pielea mai închisă, atitudinile specifice și comportamentul în relație cu școala și față de muncă și ajutorul social, precum și statutul socio-economic (sărăcia). Dacă neromii încearcă să justifice motivul pentru care romii ar
trebui luați în considerare pe agenda publică locală, sau ar trebui excluși de acolo, sau
dacă doresc să explice de ce romii sunt bogați sau dimpotrivă săraci, sau de ce este
nevoie de ei sau din contră de ce ar trebui să scape de aceștia, în majoritatea cazurilor
fac apel la argumente de sorginte rasistă cum ar fi: romii au mulți copii, sunt o comunitate mare, deci un electorat important, fiind importanți și pentru evitarea închiderii sau
comasării școlilor; romilor nu le place să muncească și de aceea merită să trăiască în sărăcie, sau romii desfășoară activități ilegale ca să se îmbogățească; trebuie să curățăm
orașele și satele noastre de romi și de elementele murdare care ne fac de rușine, sau putem folosi forța de muncă ieftină a romilor pentru că sunt gata să facă orice.
Mai departe, din această cercetare ne-am dat seama că – în contextul particular al
economie și administrației locale, care prezintă diferențe importante între clustere dar
și în interiorul grupelor de localități – ceea ce a contat cel mai mult în plasarea segmentelor rome sau a comunităților de romi pe harta socio-geografică a localităților au fost:
pe de o parte, modul în care romii și neromii și-au găsit nișe complementare pe piața
locală; și, pe de altă parte, coeziunea internă a grupurilor de romi care au putut oferi
indivizilor un sentiment al demnității, apartenenței și solidarității. „Romii asimilați”, care
și-au pierdut legăturile comunitare datorită modului în care au fost integrați pe piața
forței de muncă socialiste, iar după 1990 și-au pierdut funcția socială în comunitățile
locale datorită restructurării economiei, au mai multe greutăți în a face față provocărilor marginalizării în prezent. Pornind de la analiza noastră putem conchide că grupurile
de romi care și-au putut impune interesele în societățile locale și au reușit să dobândească un nivel de acceptare mai ridicat de la populația majoritară sunt cele care au
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reușit să acționeze ca un grup solidar și sudat care posedă un sentiment al demnității.
Diferitele grupuri de romi tradiționali, crescuți în spiritul independenței de majoritate,
dar și în spiritul prestării de servicii majorității, în care se cultivă un sens al tradiției interne; sau diferite grupuri de romi care aderă la bisericile neoprotestante în timp ce creează noi legături interioare și noi legături care trec de granițele dintre ei și majoritate, au
fost capabile să găsească mai multe resurse interne și solidaritate externă decât grupurile ale căror membri nu au nimic în comun în afara experienței sărăciei. Trebuie să observăm că aceste comunități, chiar dacă ele prezintă avantajele de mai sus, ridică o altă
problemă: și anume cea a relațiilor interne de putere inegale, și a practicilor patriarhale
care subordonează femeile rome și le transformă în protectoare ale ființării biologice
și ale moralității comunitare. De asemenea, este de menționat că apelul la tradiție culturală și la credință religioasă ca surse ale sentimentului apartenenței ce oferă demnitate în condiții de sărăcie este un fenomen mult mai general în România, observabil
și în cazul populației majoritare. Auto-organizarea și identificarea în jurul altor practici
comunitare, cum ar fi manifestări culturale pentru recunoaștere, activism social pentru
drepturi, sau grupuri locale de acțiune pentru participare la guvernare, care ar putea
îmbunătăți încrederea în sine a oamenilor și i-ar putea capacita în fața nedreptăților
trăite, nu au însă, din păcate, resurse suficiente în localitățile investigate
Pe baza celor de mai sus putem afirma: politicile de incluziune socială în sine, fără
a fi completate de politici de recunoaștere a demnității și de reprezentare, sunt sortite
eșecului când încearcă să plaseze indivizii, familiile sau grupurile de romi în comunitățile
locale mai cuprinzătoare în poziții din care pot acționa ca agenți puternici care negociază
regulile coabitării. Voit sau nu, politicile de incluziune socială, mai precis modul eronat în
care sunt înțelese și practicate, pe de o parte reproduc asocierea romilor cu problemele
sociale (sărăcie), și pe de altă parte regenerează credința conform căreia sistemul social în care trăiesc romii este acceptabil, și doar romii trebuie schimbați ca să corespundă
perfect sistemului. Identificând modul în care are loc marginalizarea și ce anume înseamnă acest fenomen în cazul diferitelor grupuri de romi, cercetarea noastră atrage atenția
decidenților la nivel național și local să conceapă politici de dezvoltare incluzive și orientate către și bazate pe sistemul integrat al drepturilor omului. Adică politici care răspund
sensibil (și) la eterogenitatea comunităților locale, caracterizată atât de relațiile de putere dintre majoritate și minoritatea etnică, cât și de cele dintre diferitele neamuri de romi.
În următoarea etapă a cercetării noastre vom dedica mai mult timp înțelegerii relațiilor
interetnice și rolul lor în (re)producerea marginalizării sociale. Ne vom concentra asupra
naturii și dinamicii lor, asupra modului în care sunt ancorate în istoria locală și realitățile
socio-economice din prezent, asupra politicilor, măsurii și modului în care rasismul
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alimentează aceste relații justificând și consolidând inegalitățile și regimurile sociale nedrepte. În conformitate cu metodologia convenită pentru selectarea terenurilor pentru
etapa a treia a cercetării noastre contextuale, în România vom derula munca empirică
după cum urmează: într-un sat sărac din vecinătatea unui oraș, unde romii reprezintă
majoritatea, dar unde locuiesc și neromi; în două segmente segregate de romi într-un
oraș, un segment mai sărac și unul mai înstărit, ambele identificate în etapa a doua a proiectului ca fiind comunități excluse sever; și în două segmente segregate de romi într-un
oraș, un segment mai sărac și unul mai înstărit, ambele identificate în etapa a doua a proiectului drept comunități caracterizate de anumite încercări recognoscibile de incluziune.
Toate localitățile cunosc anumite tipuri de practici de incluziune sau combinații diferite ale acestora (de exemplu, programe de educație, cursuri de reconversie profesională, îmbunătățirea infrastructurii în cartierele sărace, sau cartierele romilor, crearea unor
poziții pentru romi cum sunt mediatorul școlar, mediatorul sanitar, expertul rom), sau
pot include anumite grupuri de romi în planurile de dezvoltare urbană lăsând pe dinafară alte neamuri. În aceste condiții, distincția dintre orașul incluziv și excluziv este legată de interferențele dintre intenții, încercări și rezultate, respectiv semnificațiile lor locale.
Acestea structurează modul în care, într-un final, setul de trenduri multiple acționează
preponderent într-o direcție sau alta în ceea ce privește nu doar includerea (inițiative formale din diverse domenii) ci și incluziunea (sentimentul de apartenență și acceptare trăit
atât de către minoritari, cât și de majoritari). Termenul de incluziune adversă ne va ajuta în depășirea problemelor rezultate din distincția rigidă între incluziune și excluziune.
Mai departe, recunoaștem că în situațiile locale concrete, participarea anumitor grupuri de romi la segmentele particulare ale vieții este facilitată sau dimpotrivă
obstrucționată predominant de aranjamentele economice și sociale din societatea locală și de moștenirea istorică a coabitării. În alte cazuri politicile publice actuale structurează această participare. Un alt criteriu folosit de noi în selectarea localităților din
România pentru etapa a treia a cercetării este regiunea istorică. Cele trei așezări selectate aparțin de trei regiuni istorice: Transilvania, Moldova și Muntenia. Cele din urmă
au cunoscut o istorie a sclaviei, în timp ce romii din Transilvania au fost supuși politicilor de asimilare. Aceste regiuni sunt locuite de diferite neamuri de romi, astfel încât ne
permit să studiem procesele de excluziune și incluziune pe o paletă largă de relații inter
și intra-etnice. Facilitează, spre exemplu, înțelegerea modului în care întrepătrunderea
mai multor interese (printre altele, dintre populația majoritară și romii mai înstăriți care
controlează distribuția resurselor în societatea locală) conduce la formarea grupurilor
excluse (categoria romilor săraci, rasializați atât de majoritate cât și de minoritatea mai
bine situată ca „rasă inferioară” cu care nimeni nu vrea să se amestece).
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Până la urmă, în România postsocialistă, încorporată în curentele globale neoliberale, atât incluziunea cât și excluziunea este legată de crearea unei noi ordini sociale manifestate în și produsă (și) de gestiunea spațiului (urban). Dar nici spațializarea, sau sărăcia nu sunt factorii explicativi ultimi ai constituirii marginalității avansate, ori a cazurilor
în care persoanele (rome) sunt deposedate de locuințe adecvate, de cetățenie sau chiar
de demnitatea lor umană, fiind forțate să experimenteze deprivările cumulate ale unei
vieți trăite în excluziune. Cu toate că, la rândul lor, spațiile încapsulate și condițiile precare de trai produc excluziune și invers, într-un final este intersecția între procesele de neoliberalizare și rasializare care, în condiții post-socialiste, creează prin mecanisme economice, culturale și politice „ghetourile țigănești”, ca forme spațializate și rasializate ale
excluziunii sociale ale căror locuitori sunt subiecți ai formelor multiple ale nedreptății
sociale.3 Noua ordine socială a postsocialismului neoliberal privilegiază câștigătorii privatizării și marketizării bunurilor publice. Este incluzivă doar față de oameni, locuri și domenii sociale care pot fi mai mult sau mai puțin integrate în politica economică a capitalismului (ca forță de muncă, zone geografice unde merită investit, domenii care merită dezvoltate – toate fiind văzute ca surse de profit). Și este excluzivă față de cei care
au devenit surplus, de cei care nu este nevoie din punctul de vedere al capitalului sau
față de cei care au ajuns atât de vulnerabili încât munca lor poate fi exploatată datorită poziției lor socio-spațiale împinsă dincolo de limitele legalității și demnității umane.
Construcția romilor ca minoritate etno-culturală sau plasarea lor pe hărțile socio-economice ale societăților locale trebuie văzută în termenii acestui context mai larg.

5. Incluziune, coeziune și participare:
recomandări generale pentru autorități publice
cu privire la dezvoltarea locală
În vederea prevenirii și/sau eliminării formelor de marginalizare socială, eventual manifestate și teritorial (localizate în zone/vecinătăți izolate care nu beneficiază de investiții
adecvate), autoritățile locale își vor propune elaborarea și implementarea unor planuri
locale de dezvoltare incluzivă, coezivă și participativă. Pentru ca acestea să fie sustenabile, trebuie integrate organic în politici publice locale asumate politic de consiliul
3 Idei elaborate în Enikő Vincze (2013). “Socio-spatial marginality of Roma as form of intersectional injustice”.
In Studia UBB Sociologia. Vol. 2. Issue 2. Pp. 217-243.
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local și primărie, și bugetate din bugetul public local. Se evită transformarea dezvoltării locale, inclusiv a capitolelor care privesc categoriile marginale, într-un set aleator de
proiecte singulare care se bazează exclusiv pe atragerea de fonduri externe. Se identifică măsuri locale diferențiate care răspund la particularitățile nevoilor diferitelor microcomunități care constituie societatea locală. Soluțiile urgente pe termen scurt se îmbină cu planuri pe termen mediu și lung.
Dezvoltarea incluzivă asigură condițiile în care toate categoriile sociale (indiferent
de etnia, genul, vârsta, condiția lor de dizabilitate, statutul lor economic) pot participa
la dezvoltare, și pune creșterea economică în slujba bunăstării sociale a tuturor. Astfel, ea respectă în mod real drepturile omului, inclusiv drepturile social-economice, și
facilitează accesul la servicii publice de calitate ale fiecărui cetățean, inclusiv persoane
vulnerabile, grupuri dezavantajate și comunități marginalizate, printre ele romii. Dezvoltarea coezivă își propune implementarea unor intervenții teritoriale integrate în
zonele geografice urbane și rurale cele mai afectate de sărăcie sau în cartierele cele
mai dezavantajate. Fiind integrate, aceste planuri vor include măsuri obligatorii privind
locuințele sociale și infratsructură, dar și măsuri complementare în domeniile educației,
sănătății, serviciilor sociale și a ocupării forței de muncă, precum și, după caz, și măsuri
de desegregare teritorială și asigurarea siguranței locative. Dezvoltarea participativă
se derulează prin acte de guvernanță care fac posibile participarea cetățenească largă
la deciziile privind prioritățile locale de dezvoltare și privind bugetarea acestora.
Recomandările generale de mai jos pornesc de la realitățile identificate prin cercetarea „Fețele și cauzele marginalizării romilor în context local”, și operaționalizează
principiile dezvoltării incluzive, coezive și participative.
1. Fundamentarea politicilor locale pe evidențe:
– date conform indicatorilor Strategiei Europa 2020, precum și sistemului
național de indicatori de incluziune socială (aprobat de HG 488/2005): pe
baza lor se pot elabora strategii, programe, proiecte ce răspund nevoilor sociale, economice și culturale ale comunităților locale, în particular și ale celor
dezavantajate de efectele transformărilor economice;
– forme participative prin care autoritățile consultă populația, și nu numai doar
prin câțiva reprezentanți (civici sau politici) aleși sau numiți, și nu doar o informează cu privire la deciziile luate de guvernanții locali în ceea ce privește dezvoltarea: scopul este identificarea, împreună cu cei vizați, a problemelor diferite
cu care se confruntă diversele categorii sociale, acestea fiind tratate ca evidențe
pe care se construiesc măsuri ale dezvoltării sociale, economice și comunitare.
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2. Elaborarea și implementarea unor măsuri/acțiuni pozitive care asigură că persoanele dezavantajate, grupurile vulnerabile și zonele marginalizate ale localității vor
beneficia de resursele acesteia, precum și de fondurile extrabugetare atrase de
autorități și alți actori: aceste măsuri realizează incluziunea prin eliminarea marilor
discrepanțe materiale între cei foarte înstăriți și cei foarte bogați, sau între cartierele/zonele cu dezvoltare infrastructurală adecvată și cele care sunt subdezvoltate din
acest punct de vedere. Printre altele se poate prevedea susținerea activităților economice ale celor dezavantajați (stimularea angajării lor pe locuri de muncă decente;
sprijinirea întreprinderilor de economie socială inițiate de persoane și grupuri vulnerabile). În aceste demersuri este indicată implicarea mediului de afaceri. Este bine ca
autoritățile să sprijine formele de asociere locală, formale sau informale, în eforturile
lor de a implementa programe pentru categorii dezavantajate, și să colaboreze cu
ele în implementarea politicilor locale asumate de Consiliul Local și Primărie, precum și în coordonarea intervențiilor punctuale pentru a crește șansa ca ele împreună să genereze schimbări sustenabile în condițiile de trai ale oamenilor.
3. Punerea în practică a recomandărilor Comisiei Europene și a Strategiei Europa
2020 cu privire la aplicarea unei abordări integrate în ceea ce privește măsurile de
incluziune socială a grupurilor marginalizate, printre ele rome, care completează
perspectiva de grup vulnerabil cu perspectiva teritorială a zonelor defavorizate,
precum și punctul de vedere al dezvoltării resurselor umane cu cel al dezvoltării
infrastructurale. Cu acest scop, printre altele, se pot urmări:
– dezvoltarea și distribuirea fondului locativ public ca mijloc al incluziunii sociale,
măsuri de prevenire a evacuărilor și a transformării oamenilor în persoane fără
adăpost, dar, dacă este necesar, și de legalizare a așezământelor informale existente;
– măsuri în vederea desegregării zonelor unde locuiesc, în mod izolat și în
condiții precare, cu preponderență familii sărace (rome sau nerome);
– măsuri socio-educaționale și socio-ocupaționale dedicate membrilor familiilor dezavantajate în vederea prevenirii și/sau depășirii stării lor de marginalizare socială, astfel încât ele să fie oferite în proximitatea cartierelor în care
locuiesc (de exemplu în cadrul unor centre comunitare integrate).
4. Respectarea obligațiilor ce revin autorităților locale cu privire la prevederile Strategiei Naționale pentru Incluziunea Romilor la nivel local, prin, de exemplu:
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– integrarea măsurilor educaționale, ocupaționale, locative, de sănătate și de
accesibilizare a serviciilor sociale dedicate persoanelor și grupurilor marginalizate de romi în planurile locale de dezvoltare și bugetarea acestora (din
bugetul local și, prin proiecte, din surse extrabugetare);
– prevenirea segregării socio-rezidențiale pe bază de statut social sau etnie, evitarea evacuărilor forțate (adică a evacuărilor care nu oferă alternative locative adecvate celor evacuați), respectiv punerea în practică a unor măsuri integrate în vederea desegregării zonelor care reproduc toate dezavantajele izolării, neparticipării și non-accesibilității surselor de care dispune comunitatea locală mai largă;
– crearea grupurilor de acțiuni locale care să faciliteze implicarea oamenilor din
comunități în definirea, implementarea și monitorizarea măsurilor care răspund nevoilor lor;
–a
 ngajarea unor experți locali de etnie romă pe poziții formale de reprezentare;
– implicarea persoanelor care ocupă pozițiile de mediatori sanitari, mediatori
școlari, experți pentru romi etc, dar și a cadrelor didactice din școlile locale dedicate educației incluzive, în activități de dezvoltare comunitară, și de promovare a unei conviețuiri între romi și neromi lipsite de prejudecăți, stigmatizare și
discriminare.

6. Investigația contextuală: recomandări către cercetători
Metodologia investigației contextuale despre „Fețele și cauzele marginalizării romilor în cadre locale: mijloace și metode de evaluare și colectare de date” nu a generat doar bogăția cunoștințelor prezentate în acest volum, ci ea circumscrie și un model inedit de cercetare în acest domeniu care poate fi utilizat și în alte contexte. Ea are
potențialul de a contextualiza datele colectate prin tradiționalele anchete sociologice4
4 Cercetarea contextuală despre Fețele și cauzele marginalizării romilor în cadre locale s-a creionat în
continuarea anchetei UNDP din 2011. Rezultatele sintetice ale anchetei The Siuation of Roma in 11
EU Member States sunt prezentate aici - http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf. Majoritatea localităților investigate de noi în România prin investigația
contextuală au fost selectate dintre localitățile eșantionului acestei anchete pe gospodării. Despre
metodologia celei din urmă se poate citi aici - http://issuu.com/undp_in_europe_cis/docs/integrated_
roma.web_1_. Baza de date referitoare la România rezultată din ancheta UNDP 2011 este accesibilă aici
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/povertyreduction/roma-in-central-and
-southeast-europe/roma-data/.
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despre caracteristicile socio-economice ale populației marginalizate sau prin etnografiile clasice despre viața cotidiană trăită, și astfel de a identifica și descrie cauzele
structurale ale marginalizării.
În cele ce urmează recapitulăm câteva contribuții inovatoare ale acestei metodologii cu privire la utilitatea cercetării sociale contextuale din punctul de vedere al programelor de dezvoltare locală:
1. Statisticile privind marginalizarea locativă, educațională, ocupațională etc. care atrag atenția asupra unor tendințe mari observabile pe un eșantion care
permite generalizări mai largi - dobândesc sens și devin nuanțate dacă ele sunt
privite îndeaproape la nivel local, din punctul de vedere al ocurenței lor în cazuri particulare. Doar în acest format pot fi ele folosite cu adevărat ca evidențe
pe care se pot construi micro-programe de dezvoltare ce răspund diversității
nevoilor locale.
2. Statisticile pe gospodării (chiar dacă oferă date complexe despre nivelul edu
cațional, despre starea locuințelor sau despre ocupare, sănătate și alte aspecte ale traiului) în sine nu oferă explicații la starea de fapt descrisă. Aceste date
trebuie interogate prin readucerea lor în țesutul vieții cotidiene și al cadrului
instituțional local cu scopul de a înțelege cum se produce marginalizarea din
inter-conectarea realităților pe care ele le surprind punctual și de a acționa
tocmai asupra acestui proces complex. Investigația contextuală este cea care
poate să aducă la suprafață procesele și factorii din administrația publică locală, din școli, de la locuri de muncă, din sfera reprezentării și participării romilor la viața locală, și din comunitățile de romi, care stau în spatele statisticilor
generate prin metodele anchetei pe gospodării despre situația romilor și neromilor din proximitatea lor, descrisă prin indicatori cum ar fi: nivelul educației
și al participării școlare, gradul de ocupare și rata șomajului, starea de sănătate, condițiile locative, gradul de sărăcie, ocurența migrației, cunoștințe despre
organizații rome etc. Programele dezvoltării incluzive trebuie să acționeze asupra acestor procese ce creează excluziune și nu doar asupra categoriilor sociale afectate negativ de ele.
3. Numai prin suprapunerea cartografierii caracteristicilor socio-economice divergente ale populației locale cu cea a distribuirii inegale a accesibilității infrastucturii economice și sociale, precum și cu hărțile percepțiilor cotidiene despre delimitarea zonelor sărace și celor mai înstărite, și despre relația acestora cu spațiile
numite pe plan local „țigănii”, se pot surprinde diviziunile socio-teritoriale interne ale localităților în așa fel încât cunoașterea lor să fundamenteze acțiuni
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complexe în vederea eliminării lor. Programele pentru dezvoltare coezivă trebuie să ia în considerare toți factorii care produc dezvoltare inegală în localități.
Aceștia pot fi identificați prin cartografieri multiple.
4. Informațiile aduse la suprafață prin discuțiile cu administratori, educatori, angajatori sau oameni simpli din comunități despre cunoștințele lor privind marginalizarea și despre părerile legate de acest fenomen au potențialul de a contribui la conștientizarea responsabilităților directe față de situațiile de pe plan
local. Ele pot contribui la responsabilizare atât în ceea ce privește producerea,
cât și în ceea ce privește soluționarea acestora prin politicile administrative
locale, sau prin politicile educaționale de la nivelul școlilor, sau prin politicile
ocupaționale ale angajatorilor locali, sau prin strategii de viață și relații sociale cotidiene.
5. Chiar dacă informațiile solicitate în mai multe forme (date și estimări statistice locale, și opinii care reflectă experiențe trăite) de la mai mulți actori sociali sunt contradictorii (și astfel, aparent, nu sunt „obiective”), ele denotă faptul
că fenomenul marginalizării se produce și ca rezultat al procesului de negociere al înțelegerii sale locale în urma căruia, datorită relațiilor de putere, unele definiții și explicații devin predominante și astfel contează în luarea deciziilor, iar altele rămân marginale. Doar prin surprinderea acestui câmp discursiv
al puterii se pot împuternici vocile reprimate și se pot face pași către crearea
unui context instituțional care asigură participarea lor egală la definirea nevoilor de dezvoltare.
6. Investigațiile sociale efectuate într-un context multietnic marcat de inegalități
sociale create și pe linia diviziunilor și diferențielor etnice au un mai mare
potențial să fundamenteze politici locale incluzive de dezvoltare dacă ele
sunt derulate de echipe mixte de cercetare care generează încredere și pun în
mișcare diverse solidarizări tocmai pe aceste linii care contează în comunitățile
locale, cu scopul de a le apropia și a le aduce într-un spațiu al colaborărilor transetnice. Acest demers se poate perfecționa în direcția unor cercetări
participative în care toți actorii vizați de problemele locale ale marginalizării
(specialiști ai administrației locale și oameni simpli, romi și neromi), împreună cu echipe mixte de cercetători, iau parte la aceste investigații contextuale
și la transpunerea rezultatelor acestora în programe locale. Astfel se vor putea
crea practici participative de elaborare de programe de dezvoltare bazate pe
evidențe produse prin demersuri colaborative.
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ulterioare legate de etnia romă. Este autor al lucrării „Etnia rromă din Oltenia între
tradiție și modernitate. Geografie Umană”, dar și a numeroase articole științifice pe
această temă. De-a lungul timpului a lucrat în diferite proiecte de cercetare: Politici
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cercetari tot în domeniul cercetării sociale, în special în rândul grupurilor defavorizate. A participat la cercetarea imaginii femeii în media românească, organizată de
ActiveWatch, prin monitorizarea emisiunilor tv și a ziarelor. De asemena, a participat
în cercetarea privind situației comunităților rome din Bârlad, Călărași, Sibiu și Giurgiu
proiect organizat de SNSPA, realizând cercetare de teren. Tot prin intermediul SNSPA
a cercetat consecințele trecerii de la o comunitate pescărească la o stațiune turistică
în Sfântul Gheorghe, Tulcea, și modificarea practicilor agricole din Botiza, Maramureș.
Daniel TUDORA a absolvit în 2004 Facultatea de Geografie și Geologie în cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Geografie Umană. A parcurs studiile de doctorat în perioada 2006-2009, finalizate prin prezentarea tezei de doctorat
cu titlul „Distribuția spațială a indicilor stării sociale a populației rurale din Moldova
Apuseană”. Din anul 2009 activează ca asistent în cadrul Departamentului de Geografie (Iași), specializându-se pe analiza cantitativă a seriilor de date demografice și
socio-economice, pe analiza teritorială a disparităților teritoriale și pe implementarea
metodelor de analiză multivariată în studiul subdezvoltării și al segregării spațiale.
Din anul 2012 devine coordonator al Punctului de Contact Espon România, fiind director sau membru în cadrul a 10 proiecte europene derulate în interiorul acestei
platforme de finanțare.
Enikő VINCZE este profesor de antropologie socială și studii de gen la Facultatea de
Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Predă, cercetează și publică
larg pe teme legate de construcții politice identitare, etno-naționalism, feminism,
precum și de marginalizare, excluziune și inegalități produse la intersecția dintre diverse regimuri ale puterii (clasism, rasism, sexism). Din 2004 preocupările sale se
axează asupra constituirii nedreptății sociale care afectează comunități marginalizate
de romi în ceea ce privește accesul lor la sursele mediului mai larg în care ele se
plasează, inclusiv locuire adecvată, educație școlară, locuri de muncă decente, participare politică. Începând din 2010, prin Fundația Desire a cărei președinte este, se
implică în activismul civico-politic pentru drepturi locative și desegregare socio-teritorială (derulează manifestări stradale, elaborează recomandări de politici și susține
activități de facilitare comunitară). Se numără printre inițiatorii unor rețele translocale
cum ar fi Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice și Rețeaua Nord-Vest pentru participarea comunităților marginalizate de romi la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale pentru dezvoltare incluzivă, și participă la acțiunile
Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire.
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Volumul colectiv MARGINALIZAREA SOCIO-TERITORIALĂ A COMUNITĂȚILOR DE
ROMI DIN ROMÂNIA. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași a rezultat din faza doi a investigației coordonate în România de către Fundația Desire,
partener instituțional al cercetării contextuale „FACES AND CAUSES OF ROMA
MARGINALIZATION. Tools and methods for evaluation and data collection. Contextual inquiry to the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011, focusing on
Hungary, Romania, Serbia. A joint initiative of the United Nations Development Programme (UNDP), the Open Society Foundation’s Roma Initiatives Office (RIO) and
the Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion program, and the Central European University/Center for Policy Studies (CEU CPS)”.

FUNDAȚIA DESIRE pentru DESCHIDERE ȘI REFLECȚIE SOCIALĂ
www.desire-ro.eu
Fundația Desire are o biografie organizațională și un model de organizare specific.
Din anul 1996 funcționează ca o platformă de acțiune pentru intelectuali, academici,
artiști, activiști și civili dintr-un oraș universitar din România (Cluj), caracterizat de
un mediu multicultural, dar marcat și de inegalități sociale profunde. Fundația Desire oferă un format flexibil pentru acțiuni critice și transformative atât în cercetare,
cât și în construcție comunitară și instituțională, dar și pentru acțiuni de advocacy
derulate prin proiecte și campanii. Organizația nu are un personal permanent, ea
se bazează pe un grup de activiști și experți, care au locuri de muncă în diferite
alte instituții. Fundația Desire este orientată spre valori și rezultate. Succesul acestui model organizațional deosebit se caracterizează mai degrabă prin credibilitate
și relevanță, și mai puțin de dorința de a asigura sustenabilitatea organizațională
proprie. Consiliul de directori al Fundației Desire este compus din șapte membri,
proiectele și ideile principale pe care se fundamentează planurile de acțiuni sunt
propuse de către membrii acestuia. Proiectele au coordonatorii lor responsabili, ai
căror atribuții sunt constrânse de programele specifice în derulare. Relațiile în cadrul
consiliului sunt orizontale, iar conexiunile cu alte organizații se stabilesc în diverse
rețele. Domeniile în care Fundația Desire derulează activități sunt: cercetare, predare/
formare, activism, publicații, filme, organizare de conferințe/workshopuri.
Printre cercetările derulate de Fundația Desire se află: Femei și bărbați în orașul multietnic Cluj, 2000-2001; Reproducere, avort și contraceptive, 2004; Accesul femeilor și
bărbaților de etnie romă la muncă decentă. Viață cotidiană, politici și proiecte, 20082011; Faces and Causes of Roma marginalization. Tools and methods for evaluation
and data collection (December 2012 – June 2013); Faces and Causes of the Marginalization of Roma in Local Settings (July 2013-June 2014).
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Pe baza acțiunilor sale civice și a expertizei persoanelor implicate în activitățile sale,
după 2011 Fundația Desire a elaborat și promovat o serie de recomandări de politici
publice la nivel local și național în ceea ce privește abordarea integrată a dezvoltării
socio-teritoriale, bugetul participativ ca instrument al dezvoltării urbane incluzive și
coezive, incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate de romi, bugetarea politicilor locale de incluziune și coeziune socială și teritorială, prevenirea evacuărilor forțate ca instrument al eliminării marginalizării sociale. Fundația Desire este
printre inițiatorii Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice (www.gloc.ro) și ai Rețelei
Nord-Vest pentru participarea comunităților marginalizate de romi la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale pentru dezvoltare incluzivă.
Cărți publicate la Editura Fundației Desire: Prezențe feminine. Studii despre femei
în România, editori Ghizela Cosma, Enikő Magyari-Vincze și Ovidiu Pecican, 2001;
Femei și bărbați în Clujul Multietnic, 3 volume, editor Enikő Magyari-Vincze, 2001;
Enikő Magyari-Vincze: Diferența care contează. Diversitatea social-culturală prin lentila antropologiei feministe, 2002; Enikő Magyari-Vincze: Talking Feminist Institutions.
Interviews with Leading European Scholars, 2002; Enikő Magyari-Vincze și Petruța
Mîndruț (coord.): Gen, Societate și Cultură. Cursuri universitare în studii de gen, 2003;
Henrietta Moore: Antropologie și feminism (traducere de Petruța Mîndruț), 2005;
Magyari-Vincze Enikő: Feminista antropológia elvek és gyakorlatok között. Egyetemi
tankönyv, 2006; Magyari Nándor: Elméletek a szocio-kulturális antropológiában.
Egyetemi tankönyv, 2006; Könczei Csilla: Vizuális kommunikáció. Egyetemi tankönyv,
2006; Kozák Gyula: Gazdasági antropológia. Egyetemi tankönyv, 2006; Albumul proiectului. Egalitate prin diferență, 2011; Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la
muncă decentă. Viață cotidiană, politici și proiecte editor Enikő Vincze, cu contribuția
Loreni Baciu, Hajnalka Harbula, Iuliu Kozák, György Lukács, Nándor Magyari, Noémi
Magyari, Camelia Moraru, 2011. Editura Fundației Desire a îngrijit și publicat în colaborare cu Asociația Femeilor Țigănci pentru Copiii Noștri din Timișoara numerele 1-3
(din 2009, 2010 și 2011) ale revistei cu titlul NEVI SARA KALI. Roma women’s journal.
Revista femeilor rome. Romane 3uvleange 3urnalo.
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DATE STATISTICE DESPRE
LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Tabelul (a)
Numărul și procentul populației de etnie romă și populației vorbitoare de limba
romani din cele 25 de localități ale celor 5 clustere
Harta (a)
Distribuția spațială a populației de etnie romă în România (%)
Grafic (a)
Populația în risc de sărăcie sau excluziune socială la nivel regional (%)
Tabelul (b)
Documentele cercetării
Tabelul (c)
Etnici romi autodeclarați înscriși la școală, 2010-2011
Tabelul (d)
Numărul companiilor din localitățile cercetării
Harta (b)
Cartografierea îmbătrânirii demografice a populației României
Harta (c)
Reprezentarea cartografică a „dezvoltării comunitare”
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Harta (d)
Tipologia „dezvoltării comunitare” în România
Harta (e)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Iași la stațiile de ambulanță
Harta (f)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Arad la stațiile de ambulanță
Harta (g)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Dolj la stațiile de ambulanță
Harta (h)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Alba la stațiile de ambulanță
Harta (i)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Călărași la stațiile de ambulanță

228

ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Tabelul (a). Numărul și procentul populației de etnie romă și a populației
vorbitoare de limba romani din cele 25 de localități ale celor 5 clustere
Recensământ 2002 și 2011

Județ

Localitate

Populație
2002

Populație
2011

Etnici
romi

Etnici
romi %

Vorbitori Vorbitori de
de romani romani %

Alba

Hopârta

1372

1103

197

17.86

191

97

Alba

Sâncel

2790

2342

220

9.39

129

59

Alba

Aiud

28934

22495

1450

6.45

729

50

Alba

5506

4574

820

17.93

253

31

Alba

Unirea
Lunca
Mureșului

2669

2359

281

11.91

11

4

Arad

Covasînţ

2659

2463

624

25.33

624

100

Arad

Şiria

8140

7613

925

12.15

773

84

Arad

Macea

6169

5449

480

8.81

325

68

Arad

Curtici

9722

8467

1000

11.81

431

43

Arad

Pilu

1976

2027

259

12.78

0

0

27213

22743

2000

8.79

465

23

Călărași Frumușani

5179

5449

1200

22.02

5

0

Călărași Curcani

5233

5093

1845

36.23

4

0

Călărași Spanțov

4681

4412

1445

32.75

0

0

Călărași Chirnogi

8136

7148

1530

21.40

0

0

Dolj

Cetate

5971

5176

1012

19.55

819

81

Dolj

Bârca

4411

3478

850

24.44

664

78

Dolj

Sadova

8364

6516

1500

23.02

860

57

Dolj

Calafat

18858

16247

750

4.62

359

48

Dolj

Negoi

4359

3594

1557

43.32

402

26

Iași

Lungani

5061

5574

1887

33.85

1734

92

Iași

Mironeasa
Târgu
Frumos

4333

4408

363

8.24

289

80

13573

9386

900

9.59

564

63

1744

428

24.54

169

39

5087

367

7.21

41

11

Călărași Oltenița

Iași
Iași
Iași

Ciohorăni
StolniceniPrăjescu

5617

229

ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII

Harta (a)
Distribuția spațială a populației de etnie romă în România (%)
Recensământ 2011
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Grafic (a)
Populația în risc de sărăcie sau excluziune socială la nivel regional (%)
2010 și 2011
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Tabelul (b)
Documentele cercetării

FIȘE

România, clustere

Total

Iași

Arad

Dolj

Alba

Călărași

Sumar asupra competențelor
municipalității

6

5

5

6

5

27

Sumar asupra structurii
administrației publice locale

6

6

5

6

4

27

Sumar asupra clusterului ca întreg

6

6

5

6

5

28

Fișă informativă – date generale
despre localități

6

5

6

6

6

29

5

6

9

9

13

42

5

6

9

9

15

44

7

8

6

16

16

53

3

1

3

3

1

11

Date despre municipalități

Clustere, localități

Unități rezidențiale segregate
Date selectate despre segmentele
locuite preponderent de romi
și despre segmentele locuite
preponderent de oameni săraci
Sumar asupra stării locuințelor,
infrastructuriii și a serviciilor
existente în segmentele rezidențiale
preponderant rome și cele
preponderant sărace
Școli
Fișă informativă asupra școlilor
primare
Fișă informativă asupra școlilor
secundare
Fișă informativă asupra școlilor
speciale
Fișă informativă asupra școlilor
vocaționale

2

2
2

1

232
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FIȘE

România, clustere

Total

Iași

Arad

Dolj

Alba

Călărași

Date despre ocupare

12

12

12

16

14

66

Evaluarea angajatorilor locali de
către reprezentanți ai romilor

9

8

11

3

5

36

6

5

6

6

7

30

6

5

6

5

6

28

6

6

5

5

7

29

87

79

89

97

105

457

Hărți sociale

17

26

24

18

28

113

Interviuri

40

37

59

35

68

239

Jurnale de teren

6

6

7

6

10

35

Rapoarte de activitate

2

4

5

6

8

25

152

152

184

162

219

869

Ocupare

Participarea romilor
Date despre reprezentarea și
participarea romilor la nivelul
municipalității
Participarea locală a romilor în
politică, cultură, media, elaborare de
politici publice
Sumar asupra reprezentării și
participării romilor
Total număr de fișe informative
Altele

Total
Hărți sociale + interviuri + fișe
informative
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TOTAL
Romania

Iași

Dolj

Călărași

Arad

Alba

Județ

39754

22969

52381

80585

3561

216129

2817

6378

5983

6157

2817

2068

2826

12140

3192

6009

2202

4270

1422

1508

90339

1137

482

3871

2645

3812

7683

409

891

772

662

2045

1434

1100

3145
501

354

593

1296

923

955

1009

959

2638

694

921

39632<1615

2557

26000<5195

997

13324<1956

1068

17228<2077

791

13441<1746

Numărul total
al elevilor din
clasele I-IV
(< etnici romi)

24606

34622 35376

48374

626725< 59228 816871< 83750

845

7936<1768

1262

19760<2558

394

9465<987

386

13875<740

541

11877<1042

Numărul total al
Numărul total al elevilor elevilor preșcolari
(< etnici romi)
autodeclarați
ca vorbitori de
limba romani
romă înscriși
în instituții de
învățământ
preșcolar și
școlar

1512053 1640375 102364 113765 45856 44483

3152428

60795

141380

51982

104363

25060

48029

28321

68075

27576

4248

55959

28384

Numărul total
al elevilor
autodeclarați
de etnie romă
înscriși în instituții
de învățământ
preșcolar și școlar

Numărul total al
elevilor înscriși
în instituții de
învățământ
preșcolar și școlar

596

663

972

1735

1447

31635

29433

846634< 61068

1092

39508<2539

1701

28173<3436

1560

13000<2532

684

17870<1347

578

14581<1174

Numărul total al
elevilor înscriși în
clasele V-VIII
(< etnici romi)

149

42

293

488

270

6001

6082

810839< 12083

186

24752<456

463

28983<951

241

12240<534

64

19102<106

137

15290<286

Numărul total al
elevilor înscriși
în clasele IX-XIII
(toate tipurile de
școli)
(< etnici romi)

113

214

175

116

45 37

209
82
Total = 291

152

Total =327

154

141

6458

25502
13748

18212

Total = 31960

1001

756

1436
321
Total = 1757

1845 1876 271 295

3721
566
Total = 4287

93

1 oră/săpt
cls. VI&VII,
istoria
romilor
0
Total = 295

(3-4 ore/
săpt/ cls.
I-XIII, limba
romani
295

Numărul elevilor romi
care
beneficiază de
curriculum școlar
adițional (limba și istoria
romani)

Date obținute de la Ministerul Educației Naționale, Directoratul pentru Minorități (Grupul de specialiști pentru educația romilor)

Tabelul (c). Etnici romi autodeclarați înscriși la școală, 2010-2011
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Tabelul (d)
Numărul companiilor din localitățile cercetării
sursa: Baza de date Lista Firmelor din România (Borg Design, 2011)

IAȘI
Tg. Frumos
Lungani
Ciohorăni
Mironeasa
Stolniceni- Prăjescu
Total
ARAD
Curtici
Covasînţ
Pilu
Șiria
Macea
Total
DOLJ
Calafat
Bârca
Cetate
Negoi
Sadova
Total
ALBA
Aiud
Unirea
Lunca Mureșului
Hopârta
Sâncel
Total
CĂLĂRAȘI
Oltenița
Chirnogi
Frumusani
Spanțov
Curcani
Total

Companii cu număr de
angajați între 1-10
128
9
5
4
7
153
Companii cu număr de
angajați între 1-10
63
13
10
39
25
150
Companii cu număr de
angajați între 1-10
118
11
11
10
15
165
Companii cu număr de
angajați între 1-10
284
26
10
3
12
335
Companii cu număr de
angajați între 1-10
419
42
22
9
19
511

235

Număr total de companii în
localitate
145
10
5
4
7
171
Număr total de companii în
localitate
88
14
10
44
25
181
Număr total de companii în
localitate
133
15
12
10
15
185
Număr total de companii în
localitate
338
28
10
3
12
391
Număr total de companii în
localitate
481
43
24
9
22
579
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Angajatori cu un număr de peste 5 angajați din clusterele cercetării

Numărul angajatorilor
din orașele mici din
clustere

Numărul angajatorilor
din comunele
clusterului

Număr total de
angajatori din cluster

Alba

112

15

127

Arad

24

29

53

Cluster

135

10

145

Dolj

Calarași

51

10

61

Iași

36

0

36
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Harta (b)
Cartografierea îmbătrânirii demografice a populației României
Institutul Național de Statistică, 2007
Observație: am marcat cele 5 clustere ale cercetării pe această hartă, ceea ce facilitează
o privire comparativă asupra fenomenului.
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Tabelul (d)
Distribuția pe vârstă a populației din cele 25 de localități ale cercetării
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Tabelul (e)
Populația celor 5 județe ale cercetării în funcție de grupele de vârstă
Institutul Național de Statistică, 2011

Județ

Grup de vârstă

Alba
Arad
Călărași

0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste
0- 4 ani

Anii

239

1990

2011

32709
31579
35928
35417
33656
27842
31830
30830
25411
21187
25217
24264
22769
19472
8823
10065
5163
2096
34743
29886
35918
37916
39651
28512
39230
40189
34444
25483
33139
31793
31132
27111
12997
14658
7879
3621
30205

16990
17408
18901
20640
27943
26976
29390
28717
30147
22600
25979
26402
21725
15957
15670
12503
8252
4616
21412
21211
22822
25537
34607
32562
36313
36364
39500
24649
30178
32546
28127
18358
19727
14912
9875
5373
16826

ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII

Județ

Grup de vârstă

Dolj
-

5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

Anii

240

1990

2011

25062
29796
27925
29654
17597
19902
19215
18424
17935
23208
23109
20977
15999
7390
9114
4391
1728
53249
51989
59886
58558
62589
44171
52645
52388
49984
42108
56154
50322
47777
38522
19920
21093
10254
4552

16848
17115
17704
24041
20499
21797
23073
28406
15575
19102
19370
17213
13600
15068
12610
7837
3793
31093
31552
35207
39480
52137
50171
54703
52000
58573
38303
47234
47005
43225
31727
33850
26852
16190
8511

ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII

Județ

Grup de vârstă

Iași
-

0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

Anii

241

1990

2011

76910
71877
82886
76279
79998
46895
51951
54233
44729
34770
46314
42335
36932
28133
13562
15142
8226
3970

48587
49139
49796
48769
70194
66857
70593
64919
65843
40143
49072
50429
42181
26467
30230
24099
15428
8565

ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (c)
Reprezentarea cartografică a „dezvoltării comunitare” din România
Comisia pentru combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale (CASPIS),
2007/2008
Observație: am marcat cele 5 clustere ale cercetării pe această hartă, ceea ce facilitează
o privire comparativă asupra fenomenului.
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ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (d)
Tipologia „dezvoltării comunitare” în România
CASPIS 2007-2008
Observație: am marcat cele 5 clustere ale cercetării pe această hartă, ceea ce facilitează
o privire comparativă asupra fenomenului.
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ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (e)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Iași la stațiile de ambulanță
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ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (f)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Arad la stațiile de ambulanță
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ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (g)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Dolj la stațiile de ambulanță
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ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (h)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Alba la stațiile de ambulanță
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ANEXA 1. DATE STATISTICE DESPRE LOCALITĂȚILE CERCETĂRII
Harta (i)
Accesibilitatea localităților cercetate din județul Călărași la stațiile de ambulanță
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Anexa 2
Hărțile sociale ale
localităților

CLUSTER ALBA

Orașul Aiud
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Hopârta

Comuna Lunca Mureșului
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Sâncel
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Unirea
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

CLUSTER Arad

Orașul Curtici
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Covăsînț
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Macea
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Șiria*

* Hartă realizată de către cercetători în baza interviurilor cu membrii comunităţii.
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Pilu*

* Hartă realizată de către cercetători în baza interviurilor cu membrii comunităţii.
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

CLUSTER CĂLĂRAȘI

Orașul Oltenița
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Chirnogi

Comuna Frumușani
259

Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Spanțov
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Curcani
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

CLUSTER Dolj

Orașul Calafat
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Cetate
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Negoi

Comuna Sadova
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Bârca
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

CLUSTER Iași

Orașul Târgu Frumos
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Ciohorăni
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Lungani
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Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Mironeasa

269

Anexa 2. Hărțile sociale ale localităților

Comuna Stolniceni-Prăjescu

270

