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MEMO / 23 mai 2012 
 
 

 
Situaţia romilor în 11 state membre ale UE 

Rezultatele sondajelor pe scurt 
 
 
Raportul privind „Situaţia romilor în 11 state membre ale UE” prezintă primele constatări 
principale, în urma a două sondaje efectuate de FRA, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) şi Banca Mondială privind experienţele romilor şi ale persoanelor de 
altă etnie, care trăiesc în vecinătatea lor, în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi 
discriminarea, în 11 state membre ale UE. Datele vin în sprijinul eforturilor depuse de 
instituţiile UE şi de statele membre de a pune în aplicare strategii naţionale de integrare a 
romilor suficient de specifice şi bazate pe date certe, în conformitate cu cadrul UE, care să 
reprezinte o schimbare semnificativă în vieţile persoanelor de etnie romă.  
 
Aceasta este prima dată când un sondaj cantitativ, la scară largă al populaţiei de etnie romă, 
a fost efectuat în Franţa, Italia şi Portugalia. Aceste state membre au fost incluse în sondaj 
alături de Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Spania, Polonia, România Slovacia, şi 
Ungaria, ţări în care trăiesc un număr semnificativ de cetățeni de etnie romă.  
 
Guvernele şi societăţile cunosc faptul că romii se confruntă cu excludere şi lipsuri. 
Rezultatele indică modele similare şi la scară largă ale excluderii în statele membre ale 
UE. Sunt necesare măsuri rapide şi eficace pentru îmbunătăţirea situaţiei. Totuşi, noile 
eforturi în ceea ce priveşte integrarea romilor vor avea rezultate durabile doar atunci când 
comunităţile locale ale romilor şi ale persoanelor de altă etnie se vor implica în eforturile de 
consolidare a încrederii, de dezvoltare a coeziunii sociale şi de combatere a prejudecăţilor şi 
discriminării.  
 
Punerea în aplicare a politicilor naţionale de integrare a romilor trebuie să genereze rezultate 
măsurabile „la faţa locului” pentru a se atinge obiectivele stabilite pentru strategia UE de 
creştere, „Europa 2020". În acest sens, FRA, PNUD şi, respectiv, Banca Mondială vor 
continua să îşi îndeplinească atribuţiile care le revin pentru a sprijini eforturile instituţiilor 
UE şi ale statelor membre în direcţia îmbunătăţirii situaţiei romilor. 
 
Sondajul FRA va fi repetat la jumătatea şi la finalul procesului „Europa 2020”. Obiectivul 
este acela de a furniza date comparabile şi viabile care să monitorizeze tendinţele în timp şi 
în mai multe ţări, oferind astfel asistenţă instituţiilor UE şi statelor membre în măsurarea 
progreselor înregistrate. Prin urmare, sondajele vor veni în sprijinul obiectivelor strategiei 
„Europa 2020” de sprijinire a ocupării forţei de muncă, productivităţii şi coeziunii sociale în 
Europa. În paralel, FRA va începe, în 2013, lucrările calitative pe teren, colaborând strâns 
cu comunităţile locale în vederea identificării „celor mai bune măsuri şi a motivelor 
asociate” în ceea ce priveşte punerea în aplicare a strategiilor naţionale la faţa locului. De 
asemenea, FRA va colabora cu statele membre pentru dezvoltarea de metode şi indicatori 
de monitorizare, care să permită o analiză comparativă a situaţiei romilor în UE. 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_ro.htm
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GRAFICE PRIVIND PRINCIPALELE REZULTATE  
 

1. În toate statele membre ale UE incluse în sondaj, peste 80% dintre romii incluşi în sondaj locuiesc în 
gospodării expuse riscului sărăciei 

Figura 1: Persoane care trăiesc în gospodării expuse riscului sărăciei 

  
 
2. În medie, aproximativ 40% dintre romii incluşi în sondaj locuiesc într-o gospodărie în care unul dintre membri a 
fost nevoit să se culce înfometat cel puţin o dată în ultima lună deoarece nu a putut să-şi cumpere de mâncare 
Figura 2: Persoane care trăiesc în gospodării în care unul dintre membrii a fost nevoit să se culce înfometat cel puţin 
o dată în ultima lună (date comune)  

 
 
3. În medie, mai puţin de unul din trei romi incluşi în sondaj au raportat că au un loc de muncă remunerat  
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Figura 3: Membri ai familiei cu vârste între 20 şi 64 de ani cu un loc de muncă remunerat (date comune) – cu 
excepţia activităţilor independente 

 
 
4. În medie, 15% dintre romii incluşi în sondaj au absolvit un nivel de studii secundare superioare, comparativ cu 
peste 70% dintre persoanele de altă etnie 
Figura 4: Membri ai gospodăriei cu vârste între 20 şi 24 de ani care au absolvit cel puţin un liceu teoretic sau o 
şcoală profesională (date comune) 

 
 
 
5. Aproximativ 40% dintre romii incluşi în sondaj nu ştiu că există legi care interzic discriminarea persoanelor care 
aparţin unor minorităţi etnice în momentul solicitării unui loc de muncă.  
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Figura 5: Respondenţi în vârstă de cel puţin 16 ani care ştiau că există o lege care interzice discriminarea 
persoanelor aparţinând unei minorităţi etnice în momentul solicitării unui loc de muncă (date comune)  

 
 
Raportul integral „The situation of Roma in 11 Member States: Survey results at a 
glance” (Situaţia romilor în 11 state membre: rezultatele sondajelor pe scurt) poate fi 
găsit la: http://fra.europa.eu/  
 
Aflaţi mai multe despre activitatea FRA în ceea ce priveşte romii la: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Strategii naţionale primite de Comisie: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/    

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi biroul de presă al FRA: 
 

E-mail: media@fra.europa.eu 
 

Tel.: +43 1 58030-642 

http://fra.europa.eu/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/
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