
 
Raport de cercetare sociologică 

 
 Cercetarea a fost efectuată asupra comunității de rromi din Hunedoara, județul 
Hunedoara. Conform datelor rezultate în urma celui mai recent recensământ, cel din 2011, 
populația totală a orașului era de 60.525 de locuitori, din care rromii reprezentau 1, 64%, 
respectiv circa 990 de persoane1. Valoarea menționată este, cu certitudine, în afara 
realității, având în vedere că, pe durata cercetării desfășurate de noi, au fost obținute 533 
chestionare completate de persoane cu vârsta peste 18 ani și au fost contactate peste 700 
astfel de persoane. De altfel, este de notorietate faptul că recenzarea minorității rrome nu 
reflectă realitatea din teren, un număr semnificativ dintre aceștia preferând să declare 
etnia populației majoritare în rândul căreia trăiesc. Totuși, deoarece cercetarea noastră a 
avut alte finalități, cu reflectare în special în domeniul cultural, relevanța statistică a 
raportării minorității la majoritate este una redusă. 
 
 Cercetarea de tip sociologic realizată a urmărit, în special, validarea sau invalidarea  
unor caracteristici culturale ale populației cercetare, celelalte informații obținute având un 
caracter incidental . Astfel, au interesat în principal informațiile referitoare al vârsta 
căsătoriei, cunoașterea limbii rromani, componenta volitivă în ce privește decizia maritală, 
apartenența la o anumită subdiviziune culturală a comunității de rromi sau relaționarea cu 
populația majoritară, respectiv cu unele forme ale autorității publice. În unele cazuri 
caracteristicile culturale au fost confirmate, în alte cazuri au fost obținute rezultate lipsite 
de legătură cu realitatea. De pildă, există o anumită lipsă de corelație între vârsta 
căsătoriei și mariajul din proprie voință. La fel, nu se corelează lipsa statutului de asigurat 
în sistemul de asigurări de sănătate cu apelul la medicul de familie. 
 
 Cercetarea propriu-zisă s-a realizat în subdiviziunile urbane Micro V, VI, VII, Hășdat, 
Centrul Vechi, Răcăștie, Alea Porcilor din Hunedoara, acestea fiind zone cu populații 
compacte de rromi. Din punct de vedere metodologic, s-a optat pentru chestionar 
predefinit, cu întrebări deschise și închise, completat cu ajutorul operatorului de teren. 
Această abordare a fost impusă de nevoia obținerii unor informații suplimentare, care să 
completeze informațiile obținute în cadrul cercetării etnografice derulate în cadrul 
proiectului. Din punct de vedere procedural, chestionarele au fost aplicate înainte de 
interviurile etnografice. 
 
 Înainte de începerea cercetării a fost elaborat chestionarul, anexat prezentului 
raport și, pe baza acestuia, s-a făcut instruirea operatorilor de teren. În ce privește 
operatorii de teren, au fost selectați membri ai comunității, cu o bună reputație în cadrul 
acesteia și cu un nivel de studii care să permită înțelegerea cerințelor cercetării. Pe durata 
instruirii s-a insistat asupra faptului că trebuie evitată sugerarea de răspunsuri sau 
influențarea acestora de către operatori. Din păcate, în urma analizării chestionarelor s-a 
putut observa că, în multe cazuri, deși respondenții ar fi trebuit să răspundă diferit la unele 
întrebări (de exemplu, la cele referitoare la familia de proveniență sau la învățarea limbii), 
s-a constatat că răspunsurile primite au fost identice sau lipsite de corelație cu alte 
răspunsuri.  
 
 Marja de eroare a cercetării este foarte ridicată, ceea ce înseamnă o relevanță 
redusă din punct de vedere sociologic. În primul rând trebuie subliniat că, pentru a 
respecta cerințe de validare impuse de finanțator, chestionarele au solicitat divulgarea de 
date cu caracter personal (nume și prenume, CNP). Această abordare a făcut ca multe 

                                            
1 Conform datelor de la http://www.insse.ro/cms/ 



dintre întrebările care au vizat sursele de venit, avorturile sau comportamentul marital să 
nu primească răspunsuri sau să primească răspunsuri în serie, în cadrul aceleiași 
gospodării. Din discuțiile avute cu operatorii de teren, a fost confirmată reticența 
respondenților în legătură cu astfel de întrebări, de teama unor posibile consecințe 
negative în cazul în care răspunsurile ar fi comunicate autorităților statului.  
 
 Pe de altă parte, unele informații obținute sunt relevante pentru componenta 
culturală a cercetării și reflectă un grad destul de ridicat de integrare a minorității. Cel mai 
semnificativ indicator este dat de declararea apartenenței la o anumită familie romi, 
existând și unele precizări interesante: „nu mai știu, mi-am pierdut tradițiile.” Astfel, 
apartenența la un neam/familie de rromi a fost declarată după cum urmează (lista este 
ordonată alfabetic): 
 
Argintar – 1 
Aurar – 3 
Căldărar – 19 
Cărămidar – 8 
Carpatini – 212 
Castari – 24 
Fierar – 1 
Lingurar – 1 
Ciurar – 5 
Corturari – 22 
Covătari – 15  
Fierari – 23 
Gabori – 5 
Lăcătuș – 1 
Lăutar – 1  
Lingurar – 4 
Lovar – 11 
Mătase – 14 
Mixt – 2  
Nomad – 14 
Pițulesc – 1 
Polonez – 6 
Român – 4  
Românizat – 86 
Rudar – 3 
Rumungru (rumungur)- 11 
Sas (țigan săsesc)– 1 
Tradițional – 3 
Ungur - 1 
Vatră – 1 
Zidar - 3 
 
După cum se poate observa aproape jumătate dintre respondenți declară că fac parte din 
neamul Carpatinilor, circa o cincime se declară Românizați, iar restul sunt distribuiți pe o 
varietate de familii care reflectă atât prezența unor neamuri tradiționale (de Mătase, 
Corturari, Gabori etc.), cât și neamuri inexistente în sânul minorității (Zidar, Tradițional), 
reflectare a mutațiilor culturale de esență în cadrul comunității cercetate. Apartenența la un 
neam sau altul nu a putut fi corelată cu o anumită ocupație sau sursă de obținere a 
venitului, având practic un rol pur declarativ sau identitar la limită. Cercetarea etnografică 



nu a validat, nici ea, o legătură clară între declararea apartenenței de neam și cunoașterea 
unor valori culturale specifice (rudari, lingurari, corturari etc.) 
 
 În ceea ce privește originea de neam a unei persoane la intrare într-o familie 
(sensul juridico-civil al termenului), majoritatea subiecților nu au răspuns la întrebare, 
restul de răspunsuri indicând un număr relativ important de familii mixte, în care un 
membru al cuplului vine din rândul majorității. Distribuția răspunsurilor la această întrebare 
este reprodusă în continuare. 32 de subiecți au declarat că au venit din altă familie/neam 
(fără precizări), iar 53 au precizat neamul de proveniență: bișnițar – 1, căldărar – 6, 
carpatin – 9, castr, 2, corturar 5, fierar 1, florar 1, gabor 3, gajeu (italian) 1, lingurar 1, lovar 
3, maghiar 1, mixt-majoritar 1, mixt-italian 1, rom 1, român 14, românizat 1. 
 
 Distribuția pe sexe a subiecților cercetării este echilibrată, după cum urmează: 

  
 
 O întrebare care a primit răspunsuri interesante a fost cea referitoare la sursa 
învățării limbii rromani. Distribuția răspunsurilor (care include și răspunsuri multiple) este 
următoarea: 

 
 
 După cum se poate observa, învățarea limbii de la tată este cu puțin mai 
numeroasă decât de la mamă. Practic, cel puțin în ceea ce privește limba, tatăl are o 
importanță cel puțin la fel de mare în ce privește păstrarea informației culturale 



fundamentale (limba) și converge în mare măsură cu informațiile care sugerează că sunt 
mai numeroase cazurile de femei originare în afara minorității care se căsătoresc cu 
bărbați rromi decât invers. În ceea ce privește alte surse de învățare a limbii (altele decât 
soțul/soția), atunci când au fost precizate, au indicat bunicii, familia, vecinii, prietenii, 
strada existând chiar și precizări de tipul „nativ”. 
 
 Majoritatea respondenților au răspuns că vorbesc limba rromani, deși au existat și 
precizări de tipul „puțin” sau „am uitat”.  
 

 
 
 Relația dintre respondenți și cultura majoritară, reflectată în utilizarea limbii 
populație majoritare este reflectată astfel: 
 

 
 
 Deși această întrebare a avut posibilitatea unor răspunsuri multiple, au existat doar 
șapte astfel de răspunsuri, asociind frecvența utilizării limbii majoritare cu modul de 
utilizare. Prin urmare, nu se poate spune dacă folosirea unei limbi metisate este 
caracteristică familiilor care vorbesc frecvent în limba majorității sau dacă incidența este 
mai mare în cazul unei utilizări mai rare. De asemenea, nu s-a putut realiza nici asocierea 
utilizării lingvistice cu componența familiei, în funcție de originea membrilor cuplului. 
 



 Vârsta căsătoriei variază de la 8 la 38 de ani, cu un număr important de non-
răspunsuri (67). 18 subiecți au declarat stare de celibat, 3 (femei) au declar vârsta la care 
se vor căsători (13, 15, respectiv 18 ani), iar 3 persoane au declarat că nu își mai amintesc 
vârsta căsătoriei. În ceea ce privește vârsta căsătoriei, incidențele sunt următoarele: 
 -8 ani, 2 persoane 
 -12 ani, 2 persoane 
 -13 ani, 11 persoane 
 -14 ani, 27 persoane 
 -15 ani, 40 persoane 
 -16 ani, 47 persoane 
 -17 ani, 63 persoane 
 -18 ani, 60 persoane 
 -19 ani, 31 persoane  
 -20 ani, 77 persoane 
 -21 ani, 14 persoane 
 -22 ani, 18 persoane 
 -23 ani, 9 persoane 
 -24 ani, 10 persoane 
 -25 ani, 15 persoane 
 -26 ani, 2 persoane 
 -27 ani, 5 persoane 
 -28 ani, 3 persoane 
 -29 ani, 3 persoane 
 -30 ani, 5 persoane 
 -34 ani, 1 persoană 
 -38 ani, 1 persoană. 
 Analiza datelor arată existența unui interval de vârste, cuprins între 14 și 20 ani, 
care înregistrează cele mai numeroase căsătorii. Pe de altă parte, deoarece studiul nu a 
vizat și raportarea persoanelor la semnificația juridică a căsătoriei și, având în vedere 
numărul de persoane care au declarat o căsătorie la vârsta minorității legale, se poate 
afirma că aceste căsătorii sunt, în realitate, uniuni cu caracter civil și recunoaștere 
informală a familiei/cuplului.  
 
 Vârsta căsătoriei nu poate fi corelată în mod semnificativ cu sexul persoanei, 
distribuția fiind egală pe sexe și vîrste. Pe de altă parte, există o corelație clară între vârsta 
actuală a respondenților și vârsta căsătoriei. Astfel, cu cât vârsta reală este mai mare, cu 
atât mai mică este vârsta căsătoriei, acesta fiind un indicator puternic al modificărilor de 
natură culturală în interiorul comunității rrome. În egală măsură, o vârstă mică a căsătoriei 
este puternic corelată cu un nivel scăzut de educație. Practic, după căsătorie, persoana 
părăsea sistemul educațional. 
 
 În ceea ce privește vârsta primului copil, răspunsurile primite reflectă, în mare 
măsură, situația căsătoriei. Numărul de non-răspunsuri este mai mare, respectiv 111, iar 
numărul persoanelor care declară că nu știu vârsta la care au avut primul copil este de 
doar 4. Distribuția pe vârste se prezintă astfel, în ceea ce privește prima naștere a unui 
copil: 
 -13 ani, 4 persoane 
 -14 ani, 6 persoane 
 -15 ani, 15 persoane 
 -16 ani, 36 persoane 
 -17 ani, 43 persoane 
 -18 ani, 63 persoane 



 -19 ani, 41 persoane 
 -20 ani, 58 persoane 
 -21 ani, 25 persoane 
 -22 ani, 34 persoane 
 -23 ani, 17 persoane 
 -24 ani, 14 persoane 
 -25 ani, 27 persoane 
 -26 ani, 11 persoane 
 -27 ani, 9 persoane 
 -28 ani, 8 persoane 
 -29 ani, o persoană 
 -30 ani, 3 persoane 
 -34 ani, 5 persoane 
 -35 ani, 1 persoană. 
 Deși, așa cum spuneam, aceasta este o întrebare susceptibilă a primi răspunsuri cu 
un grad de credibilitate redus, gruparea vîrstelor la care s-a avut primul copil în jurul 
vârstei majoratului, confirmă validează răspunsurile privind un comportament marital 
concentrat în zona minorității legale.  
 
 Distribuția pe vârste a respondenților, corelată în mare măsură cu informațiile 
referitoare la vârsta primului copil este următoarea: 
 -12-17 ani, 7 persoane 
 -18-25 ani, 59 persoane 
 -26-35 ani, 129 persoane 
 -36-50 ani, 209 persoane 
 -51-84 ani, 119 persoane 
Această întrebare nu a primit răspuns din partea unui număr de 12 persoane. În legătură 
cu această întrebare a chestionarului, verificarea răspunsurilor cu datele din CNP a 
condus către cea mai puternică îndoială în ceea ce privește acuratețea generală a datelor 
colectate. Chiar dacă s-a solicitat precizarea CNP-ului, operatorii au fost instruiți să nu 
solicite sau să insiste asupra prezentării unui document de identitate valabil. Totuși, în 
timpul procesării chestionarelor s-a putut constata că, în multe cazuri, vârsta nu coincide 
cu data nașterii inclusă în CNP, cifra asociată cu sexul nu corespunde cu sexul declarat 
sau au fost identificate CNP cu serii de numere consecutive. 
 
 Majoritatea respondenților locuiesc în apartamente de bloc, consecință directă a 
două tipuri de realități istorice și sociale. Astfel, în cazul rromilor stabiliți în Hunedoara 
înainte de 1989, sistematizarea urbană a determinat mutarea acestora în blocuri. După 
Revoluție, un număr semnificativ de rromi au primit locuințe sociale, unii dintre aceștia 
având posibilitatea să le cumpere.  



 
 

Regimul de proprietate asupra locuinței indică o foarte ușoară predominanță a 
închirierii, deși această informație nu a putut fi validată din alte surse, lucru care depășește 
cadrul cercetării. Astfel, 53% dintre respondenți declară că locuiesc în spațiul folosit în 
temeiul unui contract de închiriere (mult mai probabil să fie vorba despre locuințe sociale), 
iar 47% sunt proprietari (36% prin cumpărare, 7% prin construire și 4% prin moștenire). 
 
 Suprafața locuințelor a fost indicată cu aproximație, majoritatea informațiilor (peste 
70%) indicând suprafețe între 10 mp și 45 mp. Locuințe cu suprafețe mai mari de 80 mp 
au fost considerate declarații fără semnificație statistică. De altfel, din discuțiile cu 
operatorii de teren nu a rezultat că ar fi fost intervievate familii care să locuiască în case cu 
suprafețe mari. Condițiile de locuire indică un relativ echilibru între o locuire aflată la limita 
decenței și o locuire în condiții dificile, locuirea, definită ca suprafața alocată unei 
persoane, fiind un indicator al bunăstării. Astfel, 52% dintre respondenți au arătat că 
locuiesc cu încă 1 până la 3 persoane (între acestea se găsesc și 7 cazuri de persoane 
care locuiesc singure), 37% cu încă alte 4 până la 7 persoane, 8% locuiesc în gospodării 
de până la 12 persoane, restul fiind non-răspunsuri sau locuiri în gospodării cu mai mult de 
12 persoane. 
 
 Întrebarea referitoare la componența familiei a urmărit să evidențieze acele familii 
nucleare extinse, care acoperă trei generații. Din păcate, deși întrebarea a permis răspuns 
multiplu, numărul de situații care permit verificarea ipotezei este dificil de enunțat cu o 
valoare de siguranță ridicată. Totuși, distribuția răspunsurilor este următoarea: 



 
 
Răspunsurile „Alte rude/ persoane” au cuprins o varietate de opțiuni: soțul/soția, copiii, 
nepoții, familia, nora, ginerele, socrii, singur/singură etc. Totuși, deoarece nu s-a putut 
organiza o cercetare multi-sursă, nu se poate aprecia procentul real al ifamiliilor formate 
din mai mult de două generații.   
 
Percepția asupra discriminării oferă o imagine în care 60% dintre respondeți au apreciat 
că au fost sau sunt discrimați, 39% nu au declarat că ar fi fost discriminați, iar 1% nu au 
răspuns la întrebare. Între răspunsuri au existat și precizări de natură calitativă: 
„[discriminare] în toate situațiile”, „cea mai discriminată”, „nu spun că sunt țigan/țigancă” 
etc. Contextele în care s-a manifestat discriminarea sunt evidențiate astfel: 

 
 
Întrebările de verificare a relaționării cu populația majoritară sau în contexte de 
interacțiune socială, au evidențiat următoarele răspunsuri: 



 
Percepția asupra consecințelor declarării etniei evidențiază o situație în care, cel puțin 
aparent, nu are nicio importanță dacă subiecții își declară sau nu apartenența etnică: 

 
 
Comunitatea majoritară este formată din români, iar subiecții intervievați vorbesc, în marea 
lor majoritate, limba majorității, alte limbi cunoscute fiind maghiara, engleza, germana, 
franceza, ialiana și franceza. Foarte posibil ca cei care au declarat cunoașterea altor limbi 
decât ale comunităților maghiare și germane să fi învățat limbile respective ca o 
consecință a migrației în alte state europene. Relaționarea cu membrii comunității 
majoritare este apreciată, în proporție de 62% ca fiind una de colaborare. 38% dintre 
respondenți au apreciat că relaționarea este conflictulă și sub 1% nu au răspuns sau au 
răspuns că relaționarea este una neutră. 
 
Ultima întrebare a chestionarului, formulată astfel încât să permită trecerea către interviul 
etnografic, a evidențiat faptul că 15% dintre respondenți apelează la ajutorul unor 
persoane care știu leacuri tradiționale, atunci când au probleme de sănătate.  
 
Alexandra Zbuchea  

 


