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,,Ha-l rom ci disparin ciekhdata pa-i phuw. 
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1.Introducere 
 

Romii reprezintă o minoritate a cărei imagine a fost distorsionată de-a lungul istoriei 

atât prin studiile scrise pe baza folclorului și legendelor ce i-a însoțit cât și ca urmare a poveștilor 

spuse chiar de romi celor care-și manifestau curiozitatea față de acești permanenți migratori. 

Transformarea lor într-o populație marginalizată încă din perioada Evului Mediu a fost 

accentuată și de condițiile sociale și economice ale Europei din acea perioadă. Superioritatea 

cu care erau întâmpinate populațiile migratoare de către europeni i-a împins și pe romi la 

periferia societății; în Țările Române statutul de robi a fost factor determinant al statutului social 

scăzut. 

În ţara noastră romii au trezit un interes deosebit pentru cercetători datorită numărului 

mare de comunități rome răspândite în întreaga țară, a contactului direct dintre majoritari și 

minoritari prin prisma ocupaţiilor cu care aceștia din urmă se îndeletnicesc, şi, nu în ultimul 

rând, datorită numărului de documente istorice, ce atestă prezenţa lor pe teritoriul României. 

 

Zona de studiu 

Regiunea de studiu analizată în lucrarea de față este reprezentată de județele nordice din 

Regiunea de Nord-Est a României și anume Botoșani, Iași, Neamț și Suceava (județele din 

nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est din cadrul ADR Nord-Est1) (Fig. I.1.). 

 

 
Fig. 1. Localizarea regiunii de studiu 

 

Scop și obiective 

Scopul tezei de doctorat ,,Particularitățile geodemografice ale populației de etnie romă 

din nordul Moldovei” este cel de a identifica valorile reale ale populației rome din nordul 

Moldovei apreciate atât prin cercetări pe teren cât și prin documente statistice oficiale.  

În vederea evidențierii particularităților specifice etniei rome, obiectivele tezei de 

doctorat sunt: 

                                                             
1 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a fost înființată la 1 aprilie 1999 ca urmare a Hotărârii 

nr.38PJ/01.04.1999 a Tribunalului Neamț având ca misiune dezvoltarea economico-socială a Regiunii de Nord-

Est; cuprinde județele Iași, Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț și Vaslui.  
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 Identificarea parcursului istoric al populației rome de la primele atestări documentare 

cu privire la prezența lor pe teritoriul țării până la sedentarizarea în zona de studiu 

(județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava), pentru a evidenția gradul de conservare al 

particularităților culturale și eventualele implicații în conștiința romilor a evenimentelor 

istorice. 

 Identificarea numărului actual de romi din nordul Moldovei, atât prin consultarea 

materialelor statistice (date RPL și arhive consultate în cadrul direcțiilor de evidență a 

populației) cât și prin verificarea numărului acestora în etapa de teren a cercetării.  

 Realizarea unui model de creștere demografică caracteristic romilor și identificarea unor 

elemente comune între comunitățile din nordul Moldovei și comunitățile din țară sau 

străinătate (comunitatea romilor din Rennes). 

 Prezentarea unei prognoze demografice care să evidențieze progresul demografic al 

romilor și analiza impactului asupra vieții sociale din comunitățile studiate. 

 Identificarea particularităților culturale caracteristice neamurilor de romi din 

comunitățile din nordul Moldovei; evidențierea unor caracteristici clare ale afilierii unui 

neam și prezentarea elementelor caracteristice de tradiție și cultură prin analiza acestor 

elemente în diferite comunități (studii de caz). 

 Identificarea unor tipologii de așezări umane caracteristice etniei rome și elementele 

care le definesc. 
 

2. Metode și tehnici de analiză 
 

 

În cadrul cercetării au fost folosite atât date statistice cât și date colectate în mod direct 

în timpul etapei de teren. Au fost îmbinate tehnici de lucru și metode de cercetare diverse, atât 

din domeniul geografiei cât și din sociologie sau matematică statistică. 

Cercetarea pentru prezentul studiu a presupus desfășurararea mai multor etape de lucru: 

etapa de documentare și cercetare bibliografică, etapa de teren și etapa de laborator. 

 Cercetarea bibliografică s-a bazat pe consultarea materialelor bibliografice de 

la bibliotecile universitare din cadrul universităților Ștefan cel Mare din Suceava, Alexandru 

Ioan Cuza din Iași și Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, a documentelor periodice (reviste, anuare) 

dar și a arhivelor din cadrul Institutului Național de Statistică, Arhivele Statului (Botoșani și 

București), date statistice de la Prefecturile județelor studiate (Birourile pentru Romi), Direcțiile 

Județene pentru Evidența Populației și de la primăriile și consiliile locale ale localităților ce au 

romi în componența etnică. 

 Etapa de teren/ancheta geografică a presupus culegerea informațiilor din teren 

și alcătuirea unei baze de date care a completat lacunele bazelor de date statistice.  

 Etapa de laborator, cea mai amplă etapă din procesul de cercetare, s-a realizat 

în trei subetape: 

1) Introducerea datelor obținute în programe de statistică (SPSS) și realizarea unei baze 

de date (Microsoft Excel); 

2) Realizarea unor diagrame de regresie sau corelație în SPSS și hărți tematice în 

ArcGIS și Philcarto. 

3) Analiza și interpretarea datelor din chestionare comparativ cu cele furnizate de 

Institutul Național de Statistică (RPL 2002 și 2011) și realizarea unor paralele socio-

demografice între populația romă și non-romă. 

Metodologia de realizare a tezei de doctorat îmbină elementele de factură modernă cu 

cele clasice. 

      Metoda statistico-matematică – cercetarea și prelucrarea statistică reprezintă 
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procese foarte complexe și laborioase din cauza seturilor ample de date numerice întocmite de 

specialiști în domeniu. Analiza și interpretarea datelor presupune antrenarea mai multor sub-

etape: obținerea și înregistrarea datelor, prelucrarea acestora prin mijloace matematice și în final 

prezentarea rezultatelor finale.  

Pentru a obține informații legate de percepție, atitudinea față de actorii locali, aspecte 

legate de educație sau incluziune socială, am folosit diferite tehnici de corelație, regresie, 

metoda ANOVA, Testul-T am utilizat SPSS, soft ce a necesitat realizarea unei ample baze de 

date cu diferite variabile. 

 Metoda cartografică – metoda cartografică este o metodă specifică geografiei 

ce presupune reprezentarea spațiului geografic la scară redusă. Pentru a obține reprezentări 

bidimensionale sau trimidensionale ale spațiului geografic, cu semne convenționale, fenomene 

și caracteristici esențiale ale realității geografice, se pot folosi tehnicile SIG În lucrarea de față 

am folosit platforma ArcGis 10.2.2 pentru realizarea hărților de localizare a zonei de studiu și 

a unor indicatori demografici. 

Pentru reprezentările cartografice din capitolele șase și șapte am creat în Philcarto 

(versiunea 5.76) un fond de hartă pentru Regiunea de Nord-Est, din care am extras cele patru 

județe (Botoșani, Iași, Neamț și Suceava). Baza de date pentru Philcarto a cuprins date statistice 

introduse în programul Microsoft Excel. 

 Metoda observației în teren - s-a desfășurat în perioada iunie 2014 – 

septembrie 2017 și a presupus inventarierea numărului de romi din localitățile identificate din 

datele de la INSSE cu ponderi de peste 10% populație de etnie romă și aplicarea de chestionare 

și interviuri de grup membrilor acestor comunități.  

 Metoda sociologică/ancheta - au fost aplicate un număr de 500 de chestionare 

și 100 de interviuri. Din cauza numărului mare de persoane analfabete, unele chestionare au 

fost completate personal. Acest aspect a favorizat obținerea unor informații complementare cu 

privire la problemele romilor din comunitățile mari și legăturile cu actorii locali (primar, medic, 

mediul școlar, preot, organele de poliție). 

 Metoda comparației – a fost folosită pentru compararea indicatorilor 

demografici ai populației totale cu ai romilor din regiunea de studiu și a evidențiat caracteristici 

distincte ale populației de etnie romă ce se regăsesc în evoluția numerică a acestui grup etnic. 

Metoda a fost folosită cu ajutorul a două soft-uri, SPSS și Microsoft Excel, diferența fiind strict 

legată de cantitatea și diversitatea datelor pentru fiecare element analizat și comparat. 

 
 

3. Aspecte istorice cu privire la romii din nordul Moldovei 
 

Prima atestare documentară a romilor, pe teritoriul României, datează din anul 1369, 

când principele Munteniei, Vlad I Basarab, a dăruit Mănăstirii Antonie de la Vodiţa şi 

Mănăstirii Tismana, 40 de locuințe de romi (Potra, 2002). Aceste danii sunt confirmate ulterior 

de către domnitorul Ţării Româneşti, Dan I (1383-1385), care a dăruit mănăstirii Tismana  

moșiile care aparţinuseră  înainte Mănăstirii Vodiţa de lângă Turnu Severin.  Robii romi ai 

Mănăstirii Tismana sunt amintiţi în toate confirmările ulterioare ale moșiilor acesteia. 

Prima atestare documentară a romilor din nordul Moldovei datează din 8 iulie 1428, 

când domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun dăruia Mănăstirii Bistrița 31 de locuințe de romi 

ca plată pentru un pomelnic. 

Romii au avut importanță economică în Evul Mediu și de aceea domnitorii Țărilor 

Române s-au opus plecării acestora din țară. Formele de servitute față de domnitor, boier sau 

mănăstire au fost legate de exploatarea fiscală, iar atunci când au avut loc donaţiile de familii 

de romi, de fapt s-a transferat dreptul de a se reclama plata tributului (Fraser, 1985). 
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La început, domnitorul era singurul proprietar de robi romi. Ulterior, prin donații sau 

prin cumpărare, romii au ajuns în proprietatea mănăstirilor și a boierilor. Astfel, ținând cont de 

criteriul apartenenței la stăpân, principalele ramuri de robi romi din Țara Modovei au fost robii 

domneşti, robii boiereşti şi robii mănăstireşti (Kogălniceanu, 1837). 

 

Evoluția numerică a populației țigănești din nordul Moldovei până la începutul 

secolului al XXI-lea 

Până în anul 1774 nu au fost înregistrate date exacte privind numărul de romi din țara 

noastră, cu atât mai puțin din Moldova. Puținele informații cantitative provin din cronicile 

domnești prin care domnitorii dăruiau sălașe de romi sau din înscrierile privind prăzile de 

război. Înregistrările statistice din anul 1774 au prezentat pentru zona Moldovei Apusene un 

număr de aproximativ 20000 de țigani (circa 4% din totalul populației), răspândiți cu precădere 

în ariile cu proprietăți mănăstirești din județele Neamț și Suceava (Muntele, 1998). În anul 1848 

numărul acestora se dublează, înregistrându-se 46800 de romi în întreg Principatul Moldovei 

(Obreja, 1943) și mult mai rar înregistrați în Bucovina în perioada anexării acesteia de către 

Imperiul Habsburgic (începând cu anul 1774 până în 1919), probabil în urma unei asimilări 

masive populației majoritare.  

Migrația unor țigani din Muntenia pe aria Dealu Mare-Hîrlâu, atrași de potențialul 

resurselor materiale pentru confecționarea produselor manufacturiere din lemn dat de prezența 

pădurilor din această zonă, a determinat creșterea procentuală a populației de etnie romă din 

județele Iași și sudul județului Neamț (Roman) de la 4% în 1774 la 6% în 1848. Cei mai mulți 

s-au autoidentificat ca fiind lingurari și au înființat sate mici de tipul sloboziilor2 (Slobozia 

Mogoșești – astăzi satul Budești, comuna Mogoșești, Iași; satul Slobozia din comuna Ciurea), 

odăilor3 (Odaia Praguri – astăzi Focuri, Iași,) sau s-au stabilit la periferia târgurilor formând 

mahalale țigănești (Roman, Pașcani, Târgu Frumos) (Muntele, 1998). 

Împroprietăririle țăranilor și implicit ale romilor din timpul lui Al. I. Cuza a determinat 

o explozie demografică în rândul minorității rome, cei care au rămas fără teren agricol 

strămutându-se în areale nepopulate unde au înființat sate mici (Grajduri, Mironeasa) și au 

defrișat arii împădurite cu soluri slabe calitativ (de tipul podzolurilor) pe care le-au luat în 

proprietate. La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, romii din nordul Moldovei 

reprezentau aproximativ 1,47% din totalul populației iar în Bucovina doar 0,25%. Asimilările 

treptate au presupus pierderea limbii romani (în Moldova Apuseană, 62% dintre romi cunoșteau 

limba maternă iar în Bucovina, 17%) dar, în cazul romilor stabiliți în sate nou-înființate, limba 

maternă s-a păstrat cu desăvârșire (satele Lingurari și Ursari) (Muntele, 1998). 

 În perioadele interbelică și postbelică identitatea romă a avut de suferit datorită 

statutului de minoritate problematică ceea ce a impus excluderea acestora ca și minoritate din 

viața socială și un val mare de deportări în Transnistria. Numărul lor a crescut în această 

perioadă, în unele recensăminte nici nu erau menționați iar în anumite localități au fost asimilați 

în totalitate românilor pentru a evita asuprirea lor. Mijlocul secolului al XX-lea a readus 

minoritatea romă în spațiul public și social, numărul membrilor devenind tot mai mare nu numai 

datorită unei natalități ridicate (până în anul 1976 a înregistrat valori excepționale de peste 25‰ 

în localitățile Dagâța, Țibana, Mironeasa, Lungani, Voinești – Iași, Doljești - Neamț) ci a 

faptului că tot mai mulți își asumau identitatea etnică pe care au schimbat-o în perioada inter și 

postbelică.  

 În perioada comunistă romii au fost cei mai afectați de variațiile statistice, numărul lor 

fiind incert în toate județele; în anul 1977, în județul Botoșani au fost înregistrați doar 200 de 

                                                             
2 Așezare, organizată preponderent pe moșiile boierești sau mănăstirești, populată cu coloniști străini (romi) cu 

diferite scutiri de dări și munci. 
3 Așezare permanentizată, pe moșiile boierești, izolată de centru. 
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romi cu toate că numărul real al acestora era mult mai mare (numai în orașul Botoșani locuiau 

80 de persoane de etnie romă).  
 

4. Particularitățile geodemografice ale romilor din nordul Moldovei 
 

Prima perioadă a regimului comunist, până în a doua parte a anilor 60, s-a caracterizat 

prin faptul că Partidul Comunist aflat la guvernare a considerat romii în primul rând ca fiind o 

categorie socială şi nu una etnică. Acest factor a determinat excluderea categoriei romilor din 

nomenclatorul de naționalități recenzate în anul 1966. Potrivit înregistrărilor din registrele 

județene de evidență a populației, numărul romilor nu era mai mare de 687 persoane în toate 

cele patru județe din nordul Moldovei (104 – Botoșani, 141 – Iași, 239 – Neamț, 203 - Suceava).  

O schimbare majoră în evoluția numărului de romi s-a observat la recensământul din 

anul 1977, când, raportat la recensământul din 1966, mult mai mulți, respectiv 227398 persoane 

s-au declarat de etnie romă.  

Recensămintele din anii 1992, 2002 și 2011 au fost efectuate după schimbarea regimului 

de conducere. În această perioadă apariția organizațiilor rome, precum şi prezența mai 

accentuată a problemei romilor în mass media, au putut influența asumarea identității. Începând 

cu anul 2002, până în 2017, se observă o reducere a ponderilor evoluției numărului de romi din 

toată regiunea ce are două cauze majore: migrația (internă și externă) și pierderea identității 

etnice. 

 

 
 

Fig. 2. Rata de creștere a populației de etnie romă  (în perioada 1930 - 2017), SURSA:  Institutul 

Național de Statistică 

 

Natalitatea 

În nordul Moldovei, media natalității romilor s-a menținut între valorile de 20-35‰, 

însă, s-au înregistrat și valori de peste 35‰, în unele cazuri chiar și 40‰ (Localitatea Mironu - 

comuna Valea Moldovei). 

Din zona de studiu unitatea administrativă cu cea mai mică rată a natalității este județul 

Botoșani cu o valoare medie de 24,8‰ comparativ cu județele Iași, Suceava și Neamț unde 

valorile înregistrate  sunt mai mari de 25‰. Astfel, în județul Suceava media este de 29,9‰, în 

județul Iași 27,1‰,  iar în județul Neamț de 26,5‰.  
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Fig. 3. Rata natalității în cadrul populației de etnie romă (Sursa: date preluate din anheta 

socială ) 

 
Fertilitatea 

În urma analizei de pe teren a modelelor fertilității din cadrul familiilor rome am 

observat o schimbare în ceea ce privește modelul tradițional în care familia romă avea între 8 

și 10 copii, uneori chiar mai mulți de 10. Așadar, atât în comunitățile rurale cât și în cele urbane, 

familiile rome susțin un număr restrâns de copii invocându-se dificultățile materiale pentru a-i 

întreține. 

Tendințele actuale sunt de scădere a fertilității și în ceea ce privește populația romă 

determinate de creșterea fertilității la vârste tinere și scăderea la vârste înaintate, dar și a evitării 

nașterilor de rang superior (al patrulea, al cincilea copil).  
Mortalitatea 

În regiunea de studiu rata mortalității etniei rome este echilibrată, la același nivel cu al 

populației majoritare, cu câteva excepții în cazul comunităților compacte de romi din județul 

Botoșani. Datele cu privire la rata mortalității populației de etnie romă au fost colectate în urma 

etapei de cercetare în teren din cauza lipsei acestora din bazele de date statistice și doar pentru 

comunitățile cu ponderi mai mari 5% populație de etnie romă din totalul populației. Astfel, cele 

mai mari, de 17,2‰  au fost înregistrate în localitatățile Coșula, Bahna, Grajduri, Verești și 

Mironu (Valea Moldovei). Cele mai multe decese au fost în rândul bărbaților cu vârste de peste 

45 de ani.  
Mortalitatea infantilă 

Rata mortalității infantile prezintă o scădere importantă din punct de vedere al evoluției 

demografice a acestei etnii. Pentru toată regiunea de studiu este evidentă scăderea accentuată a 

ratei mortalității infantile dacă analizăm comparativ anii 1992 și 2017, atât pentru populația 

majoritară cât și pentru cea de etnie romă. Sănătatea femeilor rome și mortalitatea maternă 

reprezintă probleme nu numai din cauze factorilor socio-economice dar și din cauza practicilor 

culturale: mariaje și sarcini timpurii. Reducerea ratei mortalității infantile pentru populația romă 

se datorează în mare măsură introducerii mediatorilor sanitari în fiecare comunitate etnică și 

schimbarea atitudinii familiilor rome față de sistemul sanitar, igienă, acces la condiții mai bune 

de trai (canalizare, apă curentă). 
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Tabel 1. Rata mortalității infantile la nivel județean pentru populația totală și de etnie 

romă (‰)4 

 
1992 2011 2017 

Total Romi Total Romi Total Romi 

BOTOȘANI 33,9 81,54 13,2 39,37 11,5 34,21 

IAȘI 31,1 78,94 8,4 22,51 5,8 19,49 

NEAMȚ 26,4 70,75 10,6 23,42 5,3 20,21 

SUCEAVA 22,2 59,49 8,9 23,85 6,7 20,01 

 

Bilanțul natural  

Valorile bilanțului natural înregistrat în comunitățile rome sunt superioare valorilor 

înregistrate pentru populația majoritară. Sporul natural foarte ridicat reprezintă adoptarea unui 

comportament natalist evoluat față de media populației majoritare. 

 
Tabel 2. Mișcarea naturală a populației totale și a populației de romi (‰) 

Județul 

NATALITATE 

 

MORTALITATE 

 

BILANȚ NATURAL 

 

Populația 

totală 
din care Romi  Populația totală din care Romi  

Populația 

totală 

din care 

Romi  

BOTOȘANI 10,09 24,8 13,75 13,1 -3,66 11,7 

IAȘI 11,14 27,1 10,54 11 0,6 16,1 

NEAMȚ 9,13 26,5 12,59 12 -3,46 14,5 

SUCEAVA 12,40 29,9 11,80 11 0,6 18,9 

 

Valorile negative ale bilanțului natural înregistrate în Botoșani (-3,66‰) și Neamț  

(-3,46‰) sunt premise ale unei populații îmbătrânite în cele două județe ca urmare a unui exod 

migratoriu spre județele Suceava și Iași, mult mai dezvoltate din punct de vedere socio-

economic, dar și a creșterii migrației internaționale spre Europa Vestică. Dominanța netă a 

bilanțului natural pozitiv al populației rome se evidențiază în toate județele analizate, cu valori 

mai ridicate în Suceava (18,9‰) și Iași (16,1‰) și relativ mai scăzute în Botoșani (11,7‰) și 

Neamț (14,5‰). 

 

Mobilitatea teritorială a populației de etnie romă. Studiu de caz: comunitatea romilor 

din Rennes, Franța 

O comunitate atipică de romi emigranți care au acceptat ajutorul statului francez este 

cea din Rennes, Franța. Studiul asupra acestei comunități, a fost realizat în perioada martie-

iunie, 2015, cu ocazia mobilității în cadrul unui proiect POSDRU. Comunitatea era formată din 

80 de persoane, din care 30 de copii cu vârste de până la 14 ani (toți înscriși la școlile din zonă) 

(Vasilcu et al, 2016). 

Analiza datelor colectate ne-a oferit câteva răspunsuri la întrebări legate de incluziunea 

romilor emigranți în societate. Metoda ANOVA a avut ca rezultat o valoare statistică F cuprinsă 

între 0,3163 și 3,056, rezultat care a evidențiat refuzul romilor tineri de a se întoarce în țară în 

ciuda dificultăților cu care se confruntă în societatea de destinație (marginalizare, percepție 

negativă, inserție foarte slabă pe piața muncii) (Vasilcu et al, 2016).  
 

Ponderea populației rome din totalul populației 

Regiunea de Nord-Est a României a suferit modificări în special în perioada comunistă 

dat fiind faptul ca județele nu aveau aceleași limite administrative, ceea ce ridică probleme în 

stabilirea cu exactitate a numărului de romi. În urma analizei datelor de la recensământul din 

                                                             
4 Datale pentru mortalitatea infantilă pentru populația de etnie romă au fost colectate în etapa de teren de la 
unitățile medicale (spitalele județene) și direcțiile județene de protecție a copilului. 
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2011 s-au putut observa foarte ușor discrepanțele care au apărut între numărul romilor care și-

au declarat etnia la recensământ și cei care figurau deja în situațiile statistice ale primăriilor sau 

consiliilor locale.  

 
Fig.4. Ponderea populației de etnie romă în totalul populației 

 

 

Distribuția populației 

Numărul total al romilor din regiunea studiată se ridica la 34019 persoane, la 

recensământul din 2011, ceea ce reprezintă 5,47% din totalul romilor declarați care trăiesc pe 

teritoriul României. Există însă localități în care ponderea populației rome crește până la 40%. 
 

 
Fig.5. Distribuția populației de etnie romă în nordul Moldovei 

 

Analiza hărții referitoare la distribuția populației rome în regiunea studiată relevă o 

concentrare mai mare a acestora în unitățile subcarpatice, de podiș, câmpie și mai ales pe 

terasele râurilor comparativ cu unitatea montană. Poziția de contact dintre formele de relief prin 
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caracterul de complementaritate al resurselor a reprezentat un factor de favorabilitate și de 

atractivitate pentru stabilirea romilor. 

De asemena, se poate observa o concentrare mai mare a comunităților pe terasele 

râurilor Siret, Moldova și Bahlui. Atractivitatea pentru aceste zone este legată de ocupațiile 

tradiționale ale romilor rudari, care își procurau lemnul din luncile râurilor.  
 

Structura pe medii de rezidență  

Pentru anul 2011 ponderea populației stabile de etnie romă din mediul urban a fost 

ridicată în toate cele patru județe, peste 50% în județele Botoșani (60,57%) și Neamț (51,79%) 

și mai mult de 30% în județele Iași (37,46%) și Suceava (31,03%).  

În județele Suceava și Botoșani ponderea populației stabile de etnie romă din mediul 

urban a crescut în 2011, cea mai mare creștere s-a înregistrat în județul Suceava, de la 16,03%, 

în anul 2002, la 31,03%, în anul 2011 (+15,0%). Această creștere s-a datorat și transformării, 

din punct de vedere administrativ, a unor comune dezvoltate, în orașe. În Suceava sunt 16 orașe 

din care 5 municipii. opt dintre acestea au primit statutul de oraș în anul 2004 (Broșteni, 

Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milișăuți, Salcea și Vicovu de Sus) și sunt localități cu 

comunități mari de romi. 

În celelalte județe procentele populației de etnie romă din mediul urban au înregistrat 

anumite variații între cele două recensăminte (2002-2011) astfel: Botoșani +8,55%, Iași -1,39%, 

Neamț -7,82%. 
 

Structura populației de etnie romă pe grupe de vârstă și sexe 

 

 
Fig.6. Structura pe grupe mici de vârste și sexe a populației de etnie romă 

 

Baza mare a piramidei ce reflectă structura pe grupe mici de vârstă și sexe evidențiază 

o populație romă întinerită ce se îngustează spre grupele mari de vârstă datorită unei speranțe 

la viață cu până la 10 ani mai scăzută pentru romi decât pentru populația majoritată (75,44 ani).  

Se remarcă, atât pentru sexul feminin, cât și pentru sexul masculin, zone de îngustare a 

benzilor, indicând efectivele populației, amplasate în dreptul grupei 5-9 ani, cauzate de migrația 

masivă a populației de romi o dată cu integrarea României în Uniunea Europeană și în special 

a populației masculine ceea ce a generat o natalitate scăzută în perioada 2006-2009 la nivelul 
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romilor. O altă îngustare a benzilor se observă pentru populația din grupa 45-49 ani, mai 

accentuată pentru populația de sex feminin din județele Neamț și Iași. Această îngustare este o 

consecință a non-declarării apartenenței etnice la recensământul din 1966, mulți copii născuți 

în acea perioadă fiind declarați români din frica părinților de a nu trece și aceștia prin chinul 

deportării.  

 
Structura socio-economică 
Pentru populația de etnie romă, populația activă înregistrează valori mici în toate cele 

patru județe, iar rata șomajului este mult peste media națională. Cea mai ridicată rata de șomaj 

s-a înregistrat în județul Neamț, 29,34%, unde și rata șomajului pentru populația activă totală 

este ridicată, 7,65%. 

 

 
Fig.7. Ponderea populației active și inactive în cadrul comunităților de romi 

 

Prognoza demografică 

Pentru realizarea prognozei demografice este important de stabilit perioada de referință 

(Iosep, 1999). Am identificat două perioade ca fiind importante de analizat datorită datelor 

realiste înregistrate în ceea ce privește numărul romilor, 1992 – 2011 și 2002 -2011 (RPL 1992, 

2002 și 2011).  

  Orizontul de referință de 14 ani redă o situație care se apropie de cea reală, de altfel este 

esențială stabilirea unui orizont de timp mai scurt (10-15 ani) pentru a determina o prognoză 

cât mai apropiată de realitate (Vasilcu, 2007). 

  Pentru realizarea prognozei demografice am folosit două metode: metoda indicelui 

mediu anual de evoluție numerică a populației și metoda ritmului mediu anual al evoluției 

demografice (Iosep, 1999) la nivelul întregii regiuni de studiu cât și pentru fiecare județ 

individual.  

 
Tabel 3 Indici de evoluție demografică pentru populația majoritară și romă analizați prin metoda 

indicelui mediu anual de evoluție numerică a populației și metoda ritmului mediu anual al evoluției 

demografice (la nivelul zonei de studiu) 

PERIOADA/METODA 
MAJORITARI ROMI 

1992-2011 2002-2011 1992-2011 2002-2011 

Metoda indicelui mediu anual -14.233 -24.325 899 642 

Metoda ritmului mediu anual -0,47% -0,91% +3,06% +1,79% 
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Identitatea etnică 

Identitatea etnică a romilor este o identitate stigmatizantă ce încorporează identitatea de 

țigani construită de non-romi, identitatea romani construită de romi și unele elemente 

caracteristice relaționării sociale: religia, limba, neamul. 

 Am identificat patru tipuri etnice diferite: 

- romi care se autoidentifică în toate circumstanțele (oficiale, administrative, informale), 

păstrători de tradiții;  

- romi identificați de ceilalți ca fiind romi datorită stilului de viață dar care nu se autoidentifică 

în circumstanțe administrative și oficiale; 

- romi care se autoidentifică dar care din punct de vedere al stilului de viață s-au modernizat; 

- romi care și-au schimbat stilul de viață, s-au asimilat populației majoritare și nu se mai 

autoidentifică nici la nivel informal. 

Elementele cele mai importante care conturează identitatea etnică a romilor sunt legate 

de moștenirea culturală primită de la strămoși: nomadismul, religia și structura socială din 

cadrul unei comunităși.  

 

5. Așezările umane ale romilor. Clasificări și tipologii 
 

Clasificarea comunităților de romi după rata marginalizării localității 

Criteriile care definesc zonele rurale marginalizate și anume capitalul uman, locurile de 

muncă declarate și condițiile de locuit, analizate în paralel cu literatura de specialitate și datele 

de la recensământul din 2011, au avut ca rezultat clasificarea a patru clase de marginalizare5:  

- 0 – localități fără grad de marginalizare; 

- 0,1 - <6,1% - marginalizare sub medie; 

- 6,1 - <12% - marginalizare la medie; 

- 12 - <24% - marginalizare peste medie; 

- 24 - +24% - marginalizare severă. 

 
Fig.8. Așezări rurale marginalizate (Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării 

Umane Locale din România 

 

                                                             
5 Date preluate din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, realizat 

de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Banca Mondială (2016). 
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Clasificarea comunităților de romi după mărimea demografică 

I. Localitățile cu număr de romi cuprins între 1 și 50 sunt răspândite pe întreg teritoriul 

cu o relevanță cantitativă redusă, mai puțin de 5% din populația totală înregistrată. 

II. Localitățile cu număr de romi cuprins între 51 și 150 sunt situate în apropierea 

arealelor mai dens populate de etnia romă; cele 26 de unități teritoriale identificate au fost 

populate în urma migrației teritoriale legate de locul de muncă. 

III. Localitățile cu număr de romi cuprins între 151 și 300. Am identificat 24 de 

localități cu valori ridicate ale etnicilor romi și cu relevanță cantitativă mai ridicată, 8-10%. 

IV. Localități cu număr de romi cuprins între 301 și 500.  

 

Tabel 4. Comunități cu peste 500 de locuitori de etnie romă 

 
 

Tipologia comunităților compacte de romi 

Comunitățile compacte prezintă caracteristici determinate de statut, locație, mărime, 

perioadă de formare și mod de viață. Mărimea comunităților variază de la câteva zeci de 

persoane până la câteva mii. Cele mai mari comunități compacte de romi din nordul Moldovei 

sunt la Gulia-Dolhasca, Mironu-Valea Moldovei, Ițcani – Suceava, Pătrăuți, Albești, Tulbureni-

Botoșani, Coșula, Lungani, Zanea-Ciurea, Grajduri, Zece Prăjini-Dagâța, Moțca, Pipirig, 

Bahna, Crăcăoani, Târgu-Neamț. 

 

 
Fig.9. Comunități compacte de romi 
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Tipologia comunităților rome cu acces la infrastructura rutieră și feroviară 

 

În ceea ce privește influența rețelelor de transport asupra distribuției geografice a 

populației de etnie romă, studiile recente accentuează legătura între evoluția demografică și 

evoluția căilor de transport. Relația dintre rețeaua de căi ferate și rutiere, pe de o parte, și 

evoluția demografică sau etnică a unei localități, este extrem de dinamică și a evoluat de-a 

lungul deceniilor (Efros, V., et al, 2017). 
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Concluzii 
 

Lucrarea de față Particularitățile geodemografice ale populației de etnie romă din 

nordul Moldovei reprezintă o analiză a unor elemente care definesc comunitățile de romi din 

nordul țării, regăsite și în cadrul comunităților la nivel național și internațional (bilanț natural 

foarte ridicat comparativ cu al populației majoritare, fertilitate ridicată, rate mari de 

analfabetism, reticențe în ceea ce privește furnizarea de informații privind activitatea 

economică, elemente de tradiție și cultură care nu se pliază pe normele sociale). Cu toate 

acestea, romii din nordul Moldovei s-au adaptat în proporție de 70% normelor impuse de 

societatea majoritară începând cu lungul proces de sedentarizare, transformat de unele familii 

de romi într-o migrațiune sezonieră și până la împrumuturile culturale interetnice care au grăbit 

procesul de asimilare majorității. 

În ceea ce privește aspectul istoric, teorii privind originea romilor, parcursul lor spre 

Europa și evoluția socială de-a lungul istoriei, au condus spre o mai mare incertitudine a 

cercetărilor privind această minoritate. Elementele care să consolideze aceste idei au fost 

analizate din mai multe perspective (etimologice, istorice, culturale), evidențiindu-se pentru 

fiecare teorie câte un element care să-i confere sustenabilitate. Rămâne, așadar, la dispoziția 

noastră să alegem o teorie căreia să-i urmăm cursul. 

La sedentarizarea romilor au contribuit și elementele cadrului natural, fiind identificate 

comunități care s-au dezvoltat datorită favorabilității pentru locuire a mediului înconjurător. Cu 

toate că meseriile tradiționale (care au avut un rol hotărâtor în procesul de sedentarizare) au fost 

abandonate, romii s-au readaptat mediului și au căutat mijloace de valorificare a elementelor 

cadrului natural astfel încât să poată asigura familiei un trai decent (21% dintre romii din 

localitățile montane lucrează în domeniul forestier, cei care locuiesc în județele Botoșani și Iași 

fac comerț ambulant cu materiale din alamă confecționate de ei în schimbul produselor 

alimentare necesare).  

Din punct de vedere al evoluției demografice înregistrată în ultimii 50 de ani, indicatorii 

de dezvoltare specifici pentru populația de etnie romă sunt natalitatea și fertilitatea; valorile 

acestor indicatori sunt clar mai mari comparativ cu ai populației totale. Dacă în perioada 1966-

1977, populația de etnie romă avea o rată de evoluție de 861,75% în nordul Moldovei, în aceeași 

perioada, populația totală, în aceeași zonă, creștea cu doar 10%. Cu toate că de-a lungul timpului 

valorile s-au redus (+20% populație romă/-8% totalul populației în perioada 2002-2011), se 

poate vorbi despre o prognoză evolutivă în ceea ce privește numărul de romi în următorii 20 de 

ani. 

Elementele de structură a populației cu caracteristici speciale pentru populația de etnie 

romă, înregistrate și la nivel național, sunt legate de educație, starea civilă și structura 

economică. Este binecunoscută lipsa de atractivitate a romilor pentru educație. În comunitățile 

tradiționale școala se întrerupe la vârste foarte fragede (fetele la 12 ani, băieții la 14 ani) pentru 

a forma copii în vederea unei căsnicii. Veniturile obținute din alocația celor mici este un motiv 

în plus, în ultimele două decenii, pentru care abandonul școlar s-a mai diminuat, iar nivelul 

educațional a crescut la nivelul populației rome. Deși sunt cazuri rare, universitățile 

înregistrează din ce în ce mai multe cereri de admitere pe locurile vacante pentru romi atât la 

nivel de licență cât și de masterat, o deosebire în plus este și prezența fetelor pe băncile școlii, 

în special în comunitățile din apropierea orașelor.  

Familia este singura neafectată de schimbările sociale din viața romilor. Sunt 

înregistrate valori scăzute ale căsătoriilor încheiate cu forme legale, peste 60% din familiile de 

romi fiind legături consensuale încheiate la vârste foarte mici (14-15 ani) ale căror unitate este 

strict legată de tradiție.  

Din punct de vedere socio-economic ceea ce definește marea parte a comunităților de 

romi din nordul Moldovei este lipsa locurilor de muncă. Ponderea mare a muncitorilor zilieri 
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(43,2%) indică situația dificilă în care se află romii în ceea ce privește ocuparea și obținerea 

veniturilor minime necesare pentru întreținere. 

Particularitățile culturale au fost analizate în trei comunități tradiționale de romi ursari, 

căldărari și lingurari din nordul Moldovei (ursarii din Gulia, căldărarii din Ciurea și lingurarii 

din Mironu). Cele trei comunități analizate sunt cele mai mari comunități compacte de romi din 

zona de studiu și, în aceeași măsură, și cele mai bune conservatoare ale tradițiilor țigănești. 

În ceea ce privește tipologia așezărilor umane, am identificat două tipologii comune 

comunităților de romi: tipologia comunităților compacte și tipologia comunităților cu acces la 

infrastructura rutieră și feroviară. Prin urmare, în cadrul comunităților compacte, diferențierile 

s-au făcut din punct de vedere al nivelului de trai; din cele 16 comunități identificate, doar 6 au 

un nivel de trai mai ridicat, celelalte menținându-se la limita inferioară a sărăciei. Important de 

menționat este faptul că în toate aceste comunități, ponderea romilor care pot demonstra și 

proba veniturile lunare este foarte mic. 
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