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Comunicat de presă FRA/PNUD 

Viena/Bratislava, 23 mai 2012 

Excluderea romilor la scară largă persistă, potrivit noilor sondaje 

Numeroşi romi continuă să se confrunte cu discriminarea şi excluderea 

socială pe întreg teritoriul UE, potrivit unui nou raport publicat în comun de 

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) şi Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Situaţia romilor este, în medie, mai 

precară decât a persoanelor care nu sunt de etnie romă şi care locuiesc în 

vecinătate. Raportul se bazează pe două sondaje referitoare la situaţia socio-

economică a romilor şi a persoanelor de etnie non-romă, care trăiesc în 

vecinătatea acestora, în 11 state membre ale UE şi în ţările europene vecine. 

„Rezultatele sondajelor indică o imagine sumbră a situaţiei actuale a romilor în cele 

11 state membre ale UE cuprinse în sondaj”, declară directorul FRA, Morten 

Kjaerum: „Discriminarea şi ura împotriva romilor persistă. Rezultatele arată că sunt 

necesare măsuri eficace şi rapide, în special pentru îmbunătăţirea educaţiei romilor. 

Astfel de măsuri sunt esenţiale pentru valorificarea potenţialului acestora în viitor şi 

le vor oferi tinerilor romi posibilitatea de a dobândi competenţele de care au nevoie 

pentru a ieşi din cercul vicios al discriminării, excluderii şi sărăciei”.  

 

Raportul arată că în cele 11 state membre ale UE cuprinse în sondaj, în care trăiesc 

marea majoritate a cetăţenilor europeni de etnie romă, situaţia romilor în domeniul 

ocupării forţei de muncă, educaţiei, locuinţelor şi sănătăţii este, în medie, mai 

precară decât situaţia persoanelor de altă etnie care locuiesc în vecinătate. Romii 

continuă să se confrunte cu discriminarea şi nu îşi cunosc suficient drepturile 

garantate de legislaţia UE.  

 

Câteva constatări importante: 

 doar 15 % din tinerii romi adulţi au absolvit un liceu sau o şcoală profesională, 

comparativ cu peste 70 % din populaţia majoritară, care locuieşte în 

vecinătate; 

 în medie, mai puţin de 30 % din romii cuprinşi în sondaj au un loc de muncă 

remunerat; 

 aproximativ 45 % din romii cuprinşi în sondaj locuiesc în gospodării în care 

lipseşte cel puţin unul dintre următoarele elemente: bucătărie, toaletă, duş 

sau baie interioară sau electricitate; 
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 în medie, aproximativ 40 % din romi trăiesc în gospodării, în care o persoană 

a fost nevoită să se culce înfometată, cel puţin o dată în ultima lună, deoarece 

nu au existat suficiente resurse financiare pentru a cumpăra mâncare. 

 

„Parteneriatul dezvoltat între patru organizaţii internaţionale (FRA, PNUD, Banca 
Mondială şi Comisia Europeană) în timpul desfăşurării acestei cercetări transmite un 
mesaj ferm: dificultăţile cu care se confruntă populaţia romă sunt atât de grave încât 
necesită un răspuns comun. Prezenta publicaţie ilustrează faptul că o abordare unită 
şi coordonată este posibilă şi dă rezultate”, spune Andrey Ivanov, consilier superior 
pe probleme de politici al PNUD, departamentul de dezvoltare umană şi includerea 
romilor. 
 
Sondajele au documentat situaţia la faţa locului. Rezultatele le oferă factorilor de 
decizie politică datele necesare pentru elaborarea unor răspunsuri eficace în materie 
de politică pentru abordarea situaţiei. Rezultatele sondajelor au furnizat informaţii 
pentru Comunicarea Comisiei Europene privind romii care va fi, de asemenea, 
prezentată la Bruxelles, la 23 mai 2012. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages. 

Also available in FR and DE .   

 
Note pentru editori: 
 

 În cadrul sondajelor FRA şi PNUD au fost intervievate în total 22 203 de 
persoane de etnie romă şi de etnie non-romă, care au furnizat informaţii 
despre 84 287 de membri ai gospodăriilor, din Bulgaria, Republica Cehă, 
Franţa, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi 
Ungaria. Interviurile au fost efectuate în locuinţele persoanelor de etnie romă 
şi de etnie non-romă, care locuiesc în aceeaşi zonă şi, prin urmare, 
beneficiază de infrastructură şi piaţă de muncă similară. 

 Acest raport prezintă primele rezultate ale sondajelor pe baza analizei unei 
mici părţi a datelor disponibile, care vor fi publicate ulterior, în rapoarte 
tematice. Aceste sondaje şi sondajele viitoare le vor oferi factorilor de decizie 
politică datele necesare pentru elaborarea unor politici eficace, în sprijinul 
Comunicării Comisiei Europene din aprilie 2011 privind un cadru UE pentru 
strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020. Potrivit comunicării, 
FRA trebuie să continue să monitorizeze situaţia şi să acţioneze în comun cu 
statele membre ale UE, oferind asistenţă în legătură cu instituirea unor 
mecanisme solide de monitorizare, care să poată măsura în mod comparativ 
progresele realizate în timp.  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2012/pub_roma-survey-at-a-glance_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2012/pub_roma-survey-at-a-glance_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_fr.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0173:ro:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0173:ro:NOT
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 Ambele sondaje au utilizat un chestionar de bază comun. 

 Sondajul FRA s-a axat pe aspecte legate de drepturile omului, precum 
discriminarea şi cunoaşterea drepturilor. FRA va realiza alte două sondaje în 
următorii ani, până în 2020, pentru a determina tendinţele în timp şi la nivelul 
de ansamblu al ţărilor. 

 Sondajul realizat de PNUD/Banca Mondială/Comisia Europeană a investigat 
aprofundat situaţia socio-economică a romilor în ţările selectate din UE şi din 
afara UE din sudul Europei. Sondajul oferă datele de bază pentru noile 
strategii referitoare la romi şi permite analiza dinamicii proceselor de integrare 
a romilor, comparativ cu anul 2004, când PNUD a realizat un sondaj similar. 
Activitatea efectuată de PNUD, în parteneriat cu Banca Mondială, a fost 
finanţată de Direcţia Generală pentru Politică Regională a Comisiei Europene, 
precum şi din resursele principale ale PNUD şi ale Fondului fiduciar nordic al 
Băncii Mondiale. 

 Statele membre ale UE au elaborat strategii naţionale pentru integrarea 
romilor. Autorităţile locale trebuie să coopereze în comunităţile respective atât 
cu romii, cât şi cu persoanele de altă etnie pentru realizarea  acestor planuri, 
consolidarea încrederii, dezvoltarea coeziunii sociale şi combaterea 
discriminării şi a urii împotriva ţiganilor. 

 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: 
 
La FRA: Blanca Tapia, purtător de cuvânt 
media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
La PNUD: 
Zoran Stevanovic, consilier regional de comunicare 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel: +42 1 908 729 846 
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