LUPTA ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI
ÎN COMUNITĂłILE CU ROMI DIN
ROMÂNIA

RAPORT DE EVALUARE
a stării de fapt în 35 de comunităŃi din judeŃele
Călăraşi, GalaŃi, Giurgiu, Tulcea
şi municipiul Bucureşti

Autori :
Ana Bleahu (coord.)
Cristina Doboş
Vera Mitroi
Cerasela Radu
Mariana Stanciu
Laura Surdu
Bucureşti
2005

Sinteza
Ministerul SănătăŃii şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
(Fondul Global) au semnat la 6 iunie 2003 două Acorduri de credite nerambursabile
pentru implementarea programelor: «Combaterea tuberculozei: un răspuns cuprinzător,
coordonat multisectorial în România» şi «Combaterea HIV/SIDA: un răspuns
cuprinzător, coordonat şi multisectorial în România».
Coordonarea, gestionarea şi monitorizarea Programelor se face de către Ministerul
SănătăŃii prin Unitatea de Management a Proiectului Fondului Global şi a Băncii
Mondiale organizată ca unitate specializată sub directa coordonare a Ministrului
SănătăŃii, în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 62/2003 ratificată
prin Legea 422/2003 şi a Ordinului ministrului sănătăŃii nr. 773/2003.
UMP a selecŃionat Centrul Romilor pentru IntervenŃie Socială şi Studii – Romani CRISS
în vederea implementării proiectului „Lupta cu tuberculoza în comunităŃile de romi din
România.” Acesta se desfăşoară în cadrul componentei „Combaterea tuberculozei: un
răspuns cuprinzător, coordonat multisectorial în România”. În cadrul acestui program se
desfăşoară proiectul „ÎmbunătăŃirea controlului tuberculozei la grupurile populaŃionale cu
risc crescut : Lupta împotriva tuberculozei în comunităŃile de romi din România.”
Acest raport reprezintă evaluarea situaŃiei economice, sociale, culturale a 35 de
comunităŃi de romi din judeŃele Călăraşi, Tulcea, GalaŃi, Giurgiu, Bucureşti – sector 1 şi
6, obiectivul fundamental fiind acela de a identifica nevoile comunităŃilor de romi privind
educaŃia pentru sănătate, cu accent pe prevenirea tuberculozei.
Obiectivul fundamental al cercetării este identificarea nevoilor comunităŃilor de romi
privind educaŃia pentru sănătate, cu accent pe prevenirea tuberculozei în judeŃele
desfăşurării proiectului iar obiectivele specifice realizarea profilului socio-economic si
cultural -educational al populatiei rome din aria selectata (aspecte sociale, culturale,
starea locativa, igiena), a stării de sănătate a populatiei, cu accent pe problematica
tuberculozei, evaluarea calităŃii serviciilor sanitare în zona în care se face cercetarea şi
identificarea priorităŃilor curente în domeniul sănătăŃii ale comunităŃilor de romi;
elaborarea unei strategii de Informare Educare si Comunicare în problematica combaterii
tuberculozei, şi a unor sugestii şi recomandari pentru viitoarele direcŃii de acŃiune ale
politicilor de îmbunătăŃire a stării de sănătate a comunitatilor de romi cu accent pe
prevenirea tuberculozei in comunitatile de romi;
Tuberculoza este numită mai ales boala sărăciei, iar incidenŃă mare a TBC-ului în
România este legată în primul rând de un standard de viaŃă foarte redus pentru o parte a
populaŃiei, la nivel naŃional, incluzând şi un segment larg de populaŃie de etnie romă.
Din această perspectivă raportul va cuprinde aspecte care vizează contextul general, la
nivel naŃional, a problematicii legate de sănătate (capitolul 1), descrierea metodologiei
utilizate (capitolul 2), realizarea profilului cultural-educaŃional şi socio-economic al
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populaŃiei rome din aria selectată (aspecte sociale, culturale, starea locativă, educaŃională
etc.) cu accent pe: identificarea caracteristicilor comunităŃilor (comunităŃi compacte sau
dispersate, gradul de izolare posibilităŃile de acces, coabitarea cu populaŃia majoritară,
discriminare, relaŃii interetnice, (capitolul 3), identificarea condiŃiilor de hrană, locuire şi
igienă (capitolul 4, 5 şi 6), prezentarea stării de sănătate a populaŃiei şi a accesului la
serviciile medicale (capitolul 7) problematica tuberculozei în cadrul comunităŃilor
studiate (capitolul 8), elaborarea unei strategii de informare educare şi comunicare în
problematica combaterii tuberculozei, în comunităŃile analizate (capitolul 9) elaborarea
recomandăriilor şi a sugestiilor pentru viitoarele direcŃii de acŃiune ale politicilor de
îmbunătăŃire a stării de sănătate a comunitătilor de romi cu accent pe prevenirea
tuberculozei în comunităŃile de romi (capitolul 10, 11).
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Autorii doresc să multumească tuturor celor care i-au sprijinit în culegerea datelor
şi în organizarea muncii de teren: autorităŃi locale, lideri romi,
reprezentanŃi ai ONG-urilor, medici de familie, asistenŃi sanitari, mediatori sanitari,
mediatori şcolari, mediatori comunitari, lideri religioşi .
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CAPITOLUL I
Date generale privind sistemul
de sănătate publică în România

Întregul sistem sanitar românesc se afla într-un proces continuu de transformare radicală.
Criza sistemului de sănătate, începută încă din anii 1980, s-a acutizat în anii 1990. În anul
1997 a fost iniŃiată reforma asigurărilor de sănătate caracterizată prin descentralizare şi
trecere de la finanŃarea de către stat la sistemul de asigurări de sănătate susŃinut prin
contribuŃii.
În toată această perioadă de tranziŃie, starea de sănătate a populaŃiei s-a degradat
progresiv iar majoritatea indicatorilor demografici si de morbiditate înregistraŃi pentru
România face ca unii analişti ai OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii şi Uniunea Europeană
să afirme că România stagnează de 30 de ani în ceea ce priveşte starea de sănătate a
populaŃiei şi performanŃele sectorului sanitar. 1
În condiŃiile în care, în anul 2000, cheltuielile publice ale României pentru sănătate aveau
o pondere de 1,9 % în PIB (cele private având o pondere de 1,1 %), cheltuielile publice
pentru sănătate pe locuitor s-au ridicat la 190 $. Fără a ne referi la alte Ńări central şi est
europene, care, la acest capitol, stau mult mai bine decât Ńara noastră, menŃionăm doar că
în Bulgaria, care trece prin dificultăŃi economice mai mari decât cele ale României,
cheltuielile publice pentru sănătate, în acelaşi interval, au avut o pondere de 2,9 % în PIB
(cele private fiind de 0,8 % din PIB) şi ca urmare, cheltuielile pentru sănătate pe locuitor
au fost de 225 $ (PPC)2.
Specialiştii în domeniu apreciază că necesarul pentru cheltuielile publice pentru sănătate,
ar trebui să se situeze undeva în jurul a 6-7 % din PIB, luând în considerare că în Ńările
UE, acest indicator este cuprins între 8 – 14 % şi având în vedere dificultăŃile economice
ale populaŃiei din prezent, precum şi amploarea deosebită a unor obiceiuri de consum
nocive în cadrul modelului de consum românesc.
Problemele din sănătate au la bază şi „gestiunea catastrofală a sistemului, în condiŃiile în
care fondurile alocate acestui domeniu au crescut din 1995 de patru ori”3.
Încadrarea cu personal medico-sanitar a unităŃilor medicale din România este de foarte
mulŃi ani deficitară, comparativ cu Ńările din UE. Dincolo de aspectul repartiŃiei teritoriale
1

Biroul Regional al O.M.S. pentru Europa
PNUD 2003, p. 255
3
premierul Călin Popescu-Tariceanu, 14 martie, 2004
2
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absolut disproporŃionate a specialiştilor, trebuie menŃionat că, per total, numărul de
medici la 10000 locuitori din România (în jur de 19, după anul 2000) este cu mult mai
scăzut decât în Ńările UE (28-29/10.000 de locuitori).
Aproape toate categoriile de specialişti din sistemul public au scăzut ca număr în
intervalul 1990-2002. Toate acestea au contribuit la menŃinerea unui nivel deosebit de
ridicat a numărului de locuitori ce revin la un medic în anii tranziŃiei (525 în anul 2002)
iar pe de altă parte, a menŃinut la un înalt nivel practicile ilicite de supraplată a actului
medical, din partea pacienŃilor.
Acordarea unor salarii extrem de mici personalului medical şi sanitar s-a menŃinut pe tot
intervalul 1990-2004, nu atât ca urmare a lipsei resurselor financiare din sistem, cât mai
ales ca urmare a politicilor deficitare şi profund inadecvate de cointeresare a resurselor
umane în desfăşurarea ireproşabilă a atribuŃiilor specifice.
Reforma serviciilor medicale publice din România, în condiŃii de subfinanŃare severă şi
de relaxare a controlului social în domeniu, a contribuit în bună măsură la limitarea
accesului cvasi-general la aceste servicii, dar în special a accesului categoriilor sociale
cele mai defavorizate economic, printre care se numără şi o bună parte a populaŃiei de
romi.

ConsecinŃe asupra stării generale
de sănătate a populaŃiei
Aceste carenŃe de funcŃionare a sistemului sanitar din România sunt oglindite în
înrăutăŃirea constantă a stării generale de sănătate a populaŃiei la nivel naŃional:

•

În prezent, România ocupă unul dintre primele locuri în Europa în ceea ce
priveşte morbiditatea şi mortalitatea la copii. În ciuda unei scăderi a mortalităŃii
infantile cu mai mult de 30% faŃă de anul 1989, rata se menŃine în continuare
printre cele mai ridicate din Europa. În afară de unele state din fosta Uniune
Sovietică (cele din Asia Centrală) toate Ńările în tranziŃie au valori ale mortalităŃii
infantile mai scăzute decât cele ale României (vezi Anexa 1).

•

Deteriorarea accentuată a indicatorilor de mortalitate, rata mortalităŃii infantile a
crescut, în special în rural, în anul 2001, datorită mortalităŃii postneonatale, care a
fost de 11,2 în rural ‰ şi 6,5‰ în urban, şi datorită mortalităŃii neonatale care a
fost, de 9,7‰ în rural şi 9,1‰ în urban (la nivelul anului 2001).

•

Cele mai ridicate rate specifice de mortalitate sunt date de bolile aparatului
circulator, tumori, bolile aparatului respirator şi cele ale aparatului digestiv.
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•

Sporul natural negativ al populaŃiei în anul 2001, a fost de aproape 2 ori mai mare
pentru populaŃia masculină, dat fiind şi faptul că, începând din anul 1992, s-a
produs un fenomen de supra-mortalitate masculină. Fenomenul respectiv a fost
mai prezent la grupele de vârstă 20 - 39 şi 40 - 59 de ani.

•

În anul 1999, doar între 80 – 94% din populaŃia Ńării avea acces la medicamentele
şi vaccinuri esenŃiale – spre deosebire de Ńări ca Ungaria, Slovacia, FederaŃia Rusă
şi alte Ńări central şi est europene, unde aceste tipuri de acces se realizează în
proporŃii cu mult mai mari. Potrivit aceleiaşi surse, copii în vârstă de un an, în
anul 2001, erau vaccinaŃi împotriva tuberculozei în proporŃie de 99 %, iar
împotriva rujeolei, în proporŃie de 98 %.

•

Studii recente relevă că 40% dintre copii decedaŃi, din Ńara noastră, prezintă
deficienŃe de nutriŃie.
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CAPITOLUL II
Descrierea metodologiei de cercetare
A fost utilizată în principal metodologia PRA4 (acronimul de la Participatory Rapid
Appraisal).
OpŃiunea pentru această metodologie s-a bazat pe avantajele oferite cum ar fi:
flexibilitatea metodologiei în funcŃie de interese, resurse, timp, muncă în echipă
(localnici/outsideri, decidenŃi/ beneficiari), utilizarea unor criterii minime de eşantionare
în vederea creşterii fidelităŃii şi validităŃii datelor obŃinerea maximului de informaŃii
folosind resurse minime, oferirea unei metode structurate de analiză a realităŃii,
implicarea comunităŃii şi creşterea participării (atât a factorilor de decizie cât şi a
cetăŃeanului de rând), implicarea schimbului reciproc de informaŃii între cercetător şi
comunitate, oferirea unei viziuni integrate asupra condiŃiilor de viaŃă şi bunăstare a
comunităŃilor studiate.
Principalele tehnici PRA utilizate au fost: observaŃia participativă, interviuri cu autorităŃi
locale (semi-structurate sau în profunzime, individuale), mapping (întocmirea de hărŃi
mentale ale comunităŃii), diagramming (diagrama Venn), scoring (clasificarea
problemelor, a preferinŃelor), ranking (sărăcia - bogăŃia), time-line (surprinderea
dinamicii anumitor fenomene istorice), day-line (programul zilnic, împărŃirea zilei de
muncă, orarul meselor), fotografii. Principiul de bază în elaborarea metodologiei a fost
combinarea tehnicilor calitative cu cele cantitative.
Tabel nr 1. Prezentarea metodologiei

Obiective specifice
Identificarea caracteristicilor comunităŃilor (comunităŃi
compacte sau difuze), accesul la căile de transport sau
de comunicaŃie
(izolare), coabitarea cu populaŃia
majoritara (incluziune – excluziune), dotări edilitare
(punct sanitar)
Identificarea condiŃiilor de locuire
Identificarea condiŃiilor de hrana
Identificarea condiŃiilor de igiena
Identificarea stării de sănătate
Identificarea accesului la sănătate

Metode utilizate
PRA, IA, IM,

OP, IA, IM, CH, PRA
IA, IM, CH, PRA
IA, IM, CH
IA, IM, CH
IA, IM, CH

Nota: PRA (incluzând tehnici PRA cum ar fi : mapping, scoring, matrix), IM (Interviuri cu membrii ai
comunităŃii), IA (Interviuri cu autorităŃi locale), CH (Chestionar), OP (ObservaŃie Participativa)

4

Technics Qualitative Researche Methods for PVOs and NGOs (2000) Center for Health, The
John Hopkins University şi Interviewers Guide. Crisis and Transition Tool Kit (2000) USAID)
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Harta nr. 1 LocalităŃile în care s-a desfăşurat cercetarea

Cercetarea de teren s-a desfăşurat în perioada 22 februarie – 12 martie 2005, în judeŃele
Călăraşi, Giurgiu, GalaŃi, Tulcea şi Bucureşti acoperind un total 35 de comunităŃi de romi
în 16 comune (16 comunităŃi), 4 oraşe (4 comunităŃi), 4 municipii de judeŃ (8 comunităŃi)
şi municipiul Bucureşti (7 comunităŃi).
Harta nr. 2 Zonele din Bucureşti unde s-a desfăşurat cercetarea
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Tabel nr 2. SituaŃia interviurilor efectuate la nivelul comunităŃilor

Viceprimar
Secretar
Contabil,
agent
fiscal, agent agricol

Consilieri

Lideri romi

Medici de familie

Asistente medicale

Mediatori sanitar

Mediator scolar

Mediator
comunitar

Doctor TBC

Alte persoane din
comună

Bucureşti

15

0

0

0

0

4

0

2

3

2

0

0

3

1

Tulcea

37

2

4

1

1

3

7

4

0

6

1

1

1

6

Călăraşi
GalaŃi
Giurgiu
Total

28

19

2
3
3

1
2
2

1
0
0

1
6
0

2
4
1

1
3
1

4
4
2

8
0
1

0
1
0

4
0
5

1
1
1

1
3
1

130

10

2
4
2
1
2

6

2

14

14

11

13

17

2

10

7

12

Pers. intervievate

Primar

JudeŃele

31

În fiecare comunitate au fost efectuate interviuri semi-structurate cu: primari, viceprimari,
contabili de la primărie, agenŃi agricoli, asistenŃi sociali, reprezentanŃi ai romilor,
consilieri romi, lideri romi, medic de familie, asistent medical, mediatori sanitari,
mediatori şcolari, asistenŃi comunitari, doctori TBC, alte persoane din comunitate cum ar
fi director de şcoală, alŃi membrii ai comunităŃii, etc. Au fost efectuate în total 149 de
interviuri individuale semi-structurate.
SituaŃia chestionarelor
La nivelul gospodăriilor de romi au fost distribuite un număr de 220 de chestionare (în
vederea realizării studiilor de caz) dintre care au fost recuperate 209. În perioada 19-21
februarie a avut loc instructajul operatorilor de teren pentru judeŃele Giurgiu, Călăraşi şi
municipilu Bucureşti, iar în 27 februarie a avut loc instructajul operatorilor de teren
pentru judeŃele GalaŃi şi Tulcea. Restul chestionarelor au fost aplicate mediatorilor
sanitari instruiŃi.
Tabel nr 3. SituaŃia studiilor de caz la nivelul gospodăriilor de romi

JudeŃ
Bucuresti
Tulcea
GalaŃi
Giurgiu
Călăraşi
Total final

Gospodării intervievate
59
51
44
26
29
209
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CAPITOLUL III
COMUNITĂłI. NEAMURI. GRUPURI ETNICE
Dimensiunile populaŃiei de etnie romă în comunităŃile studiate. Estimări şi date
oficiale
La nivelul datelor oficiale ale Recensământului din 2002 există o subreprezentare a
populaŃiei de romi autoidentificate.
Harta nr. 3. Numărul populaŃiei de etnie romă
(Recensământ,2002)
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Datele de recensământ arată faptul că în localităŃi precum comuna Izvoarele sau Nalbant
(Tulcea) nu există populaŃie de etnie romă sau în comune cum ar fi Găujani sau Frăteşti
din judeŃul Giurgiu sunt doar 24 şi respectiv 14 romi. Din spusele intervievaŃilor,
utilizând principiul heteroidentificării la nivelul comunelor amintite, se estimează ca fiind
comunităŃi de romi formate din 900 de rudari (în satul Valea Teilor comuna Izvoarele),
1100 de ursari (în satul Nicolae Bălcescu din comuna Nalbant), 500 de rudari (în
Găujani) şi 700 de rudari (în Frăteşti). Conform statisticilor oficiale comunităŃi mari de
romi respectiv între 2000 şi 3000 de romi, sunt în Călăraşi, Giurgiu şi OlteniŃa. Conform
datelor oficiale ponderea populaŃiei de etnie romă în totalul populaŃiei comunităŃilor
studiate este în medie de 2.7% (vezi harta nr. 2)
Harta nr. 4: Ponderea populaŃiei de etnie romă din populaŃia totală (%)
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Estimările făcute de liderii romi locali (consilieri romi, lideri informali, lideri politici)
depăşesc cu mult datele statistice oficiale.
În ce priveşte situaŃia municipiilor şi a oraşelor incluse în analiză numărul romilor
heteroidentificaŃi este de peste 3 ori mai mare decât numărul romilor declaraŃi ca
aparŃinând etniei rome la nivelul anului 2002 (Recensământ- INS).
Tabel nr.4: Structura etnică la nivelul oraşelor incluse în analiză
JUDET

Localitati

GALATI
GALATI
CALARASI
GIURGIU
CALARASI
TULCEA
TULCEA
TULCEA

GALATI
TECUCI
CALARASI
GIURGIU
OLTENITA
TULCEA
BABADAG
MACIN

Total

PopulaŃia
totală

298861
42094
70039
69345
27213
91492
10037
10625

PopulaŃia
autoidentific
ată ca fiind
romi
1544
1573
2387
2943
2034
1319
171
446

619706

12417

Procent
oficial

0.51
3.7
3.4
4.24
7.47
1.44
1.70
4.19

PopulaŃia de
romi estimată
(heteroidentifi
cată)
7500
800
9000
7000
3000
5000
3000
3000

2.00

38300

Procent
estimat

2.50
1.90
12.84
10.09
11.02
5.46
29.88
28.23
6.18

ComunităŃi. Neamuri. Grupuri etnice
La nivelul oraşelor există o multitudine de neamuri şi grupuri etnice de etnie romă.
Aceştia sunt dispersaŃi printre populaŃia majoritară sau comasaŃi în zone compacte care au
denumiri proprii şi sunt recunoscute la nivelul oraşelor ca fiind populate de „Ńigani”:
Zambia, City Town, Cartierul Luminat, Pătrarului, Dudului, Drumul la Roşu, Craiovei,
Cărămidăriei (în Bucureşti); Micro 19 şi G sau Ghetourile (în GalaŃi); Bălcescu sau
łiglina, łigănime, Cartierul Cuza Vodă, Satul Nou (în Tecuci); Cartier 23 sau Neptul,
Alunişului, Carierei, Taberei Plugarilor (în Tulcea); Cartierul Bendea, Cartier Vasile
Lupu,La linia ferată (în Babadag); Cetate, Cenzura, Cartierul Mircea Vodă, Cartierul
FNC, Cartierul Doi Moldoveni, Obor, Măgureni, Ceremac, Plevna, Orizont, Cărămidari
(în Călăraşi); Spre port sau La calea ferată, Ghetouri (în Giurgiu).
În aceste cartiere, care de regulă sunt cartiere mărginaşe, coabitează mai multe neamuri
de romi cum ar fi: rudari, ursari, romi romanizaŃi, spoitori, lingurari, argintari.
Majoritatea dintre aceştia sunt vorbitori de limba română. Un procent foarte redus (de
regulă cei mai vârstnici) sunt vorbitori de limbă romani. ExcepŃie fac spoitori (în
Giurgiu), căldărarii (Iveşti) care sunt vorbitori de limbă romani în familie sau romii turci
(un grup restrâns în Călăraşi şi majoritari în Babadag) care vorbesc limba turcă.
În majoritatea cazurilor romii au renunŃat la portul tradiŃional dar sunt şi unele excepŃii
cum ar fi comunitatea de spoitori (în Giurgiu) care “au bani în păr şi au mult aur”, gaborii
(în Giurgiu) care sunt “Ńiganii cu pălărie” sau romii turci (din Babadag ) care “mai poartă
şalvari turceşti”.
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Rudarii, romii de vatră, Ńiganii de mătase, romii romanizaŃi, curtenii, romi caştalii sunt
consideraŃi ca fiind “una cu românii, dacă vorbim ca românii, avem aceleaşi obiceiuri,
Ńinem aceleaşi sărbători şi avem acelaşi Dumnezeu” (rom, ŞpanŃov, jud Călăraşi).
Grupuri de romi purtând aceeaşi denumire nu au aceleaşi caracteristici de la o comunitate
la alta. Spre exemplu, romii romanizaŃi din majoritatea comunităŃilor întâlnite sunt romi
care nu mai ştiu limba romani, sunt relativ integraŃi şi acceptaŃi (frecvente căsătorii mixte
cu români “băiatul meu Ńine o româncă, aici suntem amestecaŃi românii cu Ńiganii care se
numesc romanizaŃi”(rom, OlteniŃa) în vreme ce romii consideraŃi ca fiind romi
romanizaŃi în Babadag “nu se amestecă cu românii şi mulŃi vorbesc şi limba
romani”(rom, Babadag).
Fiecare comunitate are propriile reguli de convieŃuire multietnică. Studiul de caz
prezentat mai jos relevă regulile de coabitare la nivelul oraşului Babadag.
În Babadag traiesc aproximativ 3100 de romi, recunoscuti la nivel local ca făcând parte
din trei neamuri:
Romii musulmani sunt majoritari - 80% şi sunt marea lor parte concentraŃi în Cartierul
Bendea, unde reprezintă populaŃia majoritară. Aspectul cartierului respectiv este foarte
sărăcăcios, cu străzi de piatră sau de pământ, format din locuinŃe extrem de sărace (casele
sunt în marea majoritate de pământ, unele dintre ele în stare avansată de deteriorare, fără
nici un fel de dotări moderne, unele dintre ele chiar fără curent electric (2%), altele nu au
gard care să delimiteze spaŃiul curŃii). Romii musulmani sunt probabil categoria cea mai
săracă, nu au pămant şi nu muncesc. Sunt doar 2-3 familii cu situaŃie economică mai
bună (cu case mai îngrijite, din cărămida) în tot cartierul.
Familiile sunt extrem de numeroase, în medie o familie are 7-8 copii, maximul este de 24.
Sunt şi două cazuri de căsătorii poligame. Majoritatea copiilor nu merg la şcoală deloc,
sau cel mult fac 4 clase, unul dintre motive fiind lipsa banilor pentru îmbrăcăminte,
încalŃăminte şi celelate cheltuieli necesare. Tinerii se căsătoresc, de regulă, la 14-15 ani,
până la 16-17 ani fetele trebuie să fie, conform tradiŃiei căsătorite, există însă şi excepŃii.
Se mai păstrează obiceiul cumpărării fetelor de către familia soŃului, de regulă rude, de
gradul II sau III. Obiceiul nu mai este însă aşa frecvent din cauza lipsei banilor. Nu se
căsătoresc cu români sau alŃi romi pentru că au religie diferită. Majoritatea şi-au păstrat
portul tradiŃional: femeile poarta salvari. Vorbesc Ńigăneste, turceşte si româneşte.
Sunt 20-30 de persoane care nu au acte, le-au pierdut, s-au deteriorat, sau chiar au fost
furate de către alti romi. Sărăcia extremă şi lipsa acută de educaŃie reprezintă cele mai
mari probleme ale acestei comunităŃi. Practic sunt romii cel mai slab integraŃi în viaŃa
oraşului.
Romii Caştalii sau romii “care s-au dat după români”, “nu ştiu Ńigăneşte” , nu sunt o
comunitate bine delimitată, fiind împraştiati prin tot oraşul. Sunt consideraŃi drept romii
cei mai civilizaŃi: copiii merg la şcoală, o parte dintre ei muncesc. De regulă, au 1-2 copii.
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Există multe căsătorii mixte cu români. Sunt categoria cea mai bine integrată, iar
problemele cu care se confruntă ei sunt în mare parte aceleaşi ca pentru o bună parte a
întregii populaŃii din oraş, şi anume problema sărăciei: 30-50% sunt foarte săraci, îşi
câştigă existenŃa din munca cu ziua. Doar 2-3 % sunt mai înstăriŃi : “au case mari, dar nu
îşi permit maşini. „
Romii romanizaŃi - sunt o altă comunitate destul de bine delimitată spaŃial în
oraş, fiind concentraŃi după linia ferată (în strada Vasile Lupu), dar şi în restul oraşului.
Deşi nu mai păstrează portul tradiŃional, ştiu să vorbească limba romani. Au în medie 4-5
copii şi nu sunt acceptaŃi în căsătorii mixte cu români.
Tabelul următor concentrează situaŃia grupurilor etnice existente la nivelul oraşelor
studiate, surprinzând gradul de dispersare sau segregare la nivelul oraşului dar şi alte
caracteristici cum ar fi dimensiunile grupului sau limba folosită.
Tabel nr 6. Grupurilor etnice existente la nivelul oraşelor studiate
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ORAS

NEAMURI

DENUMIREA
LOCALA A
ROMILOR

STRĂULEŞTI

łigani romanizaŃi şi Ńigani de
vatră
rudari, ursari, tismănari,
argintari, dar şi Ńigani
romanizaŃi
łigani romanizaŃi

łigani sau romi

GARA DE
NORD
PAJURA
MILITARI
GIULEŞTI
SÂRBI
GALAłI

SÂRBI 16
FEBRUARIE
CHITILA

TECUCI

TULCEA

BABADAG

CARTIER
COMPACT
SAU
POPULATIE
DISPERSATA
Compact

NR

LIMBA VORBITA

1100

Limba română şi limba romani

Compact

900

Limba română şi limba romani

łigani sau romi

DispersaŃi

Limba română şi limba romani

łigani romanizaŃi

łigani sau romi

DispersaŃi

łigani romanizaŃi

łigani sau romi

DispersaŃi

łigani romanizaŃi şi ursari
łigani romanizaŃi

łigani sau romi
łigani sau romi

Nu există
estimări
Nu există
estimări
Nu există
estimări
150
400

Dobrogeni, ursari, sacagii

łigani sau romi

Ursari
Cărămidari

łigani
łigani

Lăeşi
Căldărari sau geambaşi

łigani sau romi

DENUMIREA CARTIERULUI
DE ROMI

“Zambia”, “City Town”,
“Cartierul Luminat”

DispersaŃi
DispersaŃi

Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani

Pătrarului, Dudului, Drumul la
Roşu, Craiovei, Cărămidăriei
“Micro 19” şi “G” sau
“Ghetourile”
Bălcescu sau łiglina
Bălcescu sau łiglina

Compact şi
dispersaŃi
Compact
Compact

7500

Limba română şi limba romani

300
100

Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani

łigănime şi Cartierul Cuza Vodă

DispersaŃi
Compact

100
150

Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani

Zavragii

łigani
łigani sau
geambaşi
łigani

Satul Nou

Compact

150

Limba română şi limba romani

Musulmani
Lăeşi

turci
łigani romanizaŃi

Cartier 23 sau Neptul,

Compact
Compact

500
100

Limba turcă şi limba română
Limba română şi limba romani

Ursari,
Romi tradiŃionali

łigani romanizaŃi
cioromanii

Cartier 23, Neptul
-

Compact
DispersaŃi

470
100

Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani

Ursari
Rudari

łigani
łigani

Alunişului
Carierei

Compact
compact

100
450

Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani

Romi de vatra
Rudari

łigani
łigani

Taberei
Plugarilor

Compact
Compact

250
100

Limba română şi limba romani
Limba română şi limba romani

Romi musulmani

łigani turci

Cartierul Bendea

Compact

2700

Limba turcă şi limba română
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Romi caştali

Români

Romi romanizaŃi

Tigani romanizaŃi

DispersaŃi

200

Limba română

Compact

200

Limba română

MĂCIN

Romi de vatră

łigani

Cartier Vasile Lupu
sau “La linia ferată”
Cetate şi Cenzura

Compact

700

Limba română şi Limba romani

CĂLĂRAŞI

Romi romanizaŃi
Tigani romanizati

Vlahi
łigani

Cetate şi Cenzura
Cartierul Mircea Vodă

Compact
Compact

400
800

Limba română
Limba română

Ńigani de vatră
Ńigani romanizaŃi

łigani
łigani

Cartierul FNC
Cartierul Doi Moldoveni

Compact
Compact

1000

Limba română
Limba română

Tigani de vatră
Ursari

łigani
łigani

Obor
Măgureni

Compact
Compact

500
300

Limba română
Limba română şi Limba romani

Turci
łigani de mătase, lăutari

łigani
łigani

Ceremac
Plevna

Compact
Compact

200
100

Limba turcă şi limba română
Limba română şi Limba romani

Spoitori
Turci şi Ńigani de vatră

łigani
łigani

Orizont
Cărămidari

Compact
Compact

200
400

Limba română şi Limba romani
Limba română şi Limba romani

Spoitori
Gabori

łigani
Ńigani

La calea ferată sau spre port
La calea ferată

Dispersat
Dispersat

700
700

Limba română şi Limba romani
Limba română şi Limba romani

łigani de vatră

łigani

Ghetouri

Compact şi
dispersat

5500

Limba română şi Limba romani

GIURGIU
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În cadrul comunităŃilor rurale situaŃia este simplificată prin faptul că, la nivelul unui sat,
există unul sau cel mult două neamuri importante de romi.
Rudarii
Rudarii sunt concentraŃi în zone compacte la marginea satelor în localităŃile Barcea,
Iveşti (GalaŃi); Curcani, Ulmeni (Călăraşi); Frăteşti, Găujani (Giurgiu); Ciucurova,
Izvoarele, sau formează sate de sine stătătoare în Valea Teilor (Tulcea), Stancea în
SpanŃov (Călăraşi).
Rudarii sunt mai curând “nişte români proşti decât romi “ (rom Găujani). Rudarii sunt
„sunt cei mai romanizaŃi dintre romi”, „ar fi mai curând moldoveni decât Ńigani” (rom
Găujani). Rudarii din SpanŃov se identifică total cu românii. Chiar şi la nivelul
discursului zilnic aceştia se descriu ca „noi românii”. Ei nu vorbesc limba romani şi, în
general, nu respectă alte tradiŃii şi obiceiuri decât ale populaŃiei de români.
Rudarii din Găujani, sunt numiŃi romi romanizaŃi. „ConştiinŃa românizării lor este unul
dintre motivele pentru care foarte mulŃi dintre ei nu s-au declarat romi la
recensământ”(asistent social, rom).
În Frătesti, rudarii reprezintă 90 % dintre cei aproximativ 700 de romi, şi sunt
concentraŃi în cartierul numit łigănie sau Rudărie, în satul reşedinŃă de comună, în
marginea de Nord- Vest.
În Iveşti “rudarii s-au dovedit mai integraŃi atât în socialism, cât şi în post-socialism.
FaŃă de căldărari, rudarii au făcut în mare parte armata au mers la şcoală (8-10 clase)
şi erau angajaŃi la fermă şi la CAP” (autorităŃi, Iveşti).
În ŞpanŃov sunt aproximativ 1500 de rudari „mai spălaŃi, nu nomazi” (autorităŃi
SpanŃov) . Sunt concentraŃi în majoritatea lor în Stancea în „Rudărie”.
În Ulmeni, rudarii, aproximativ 1300 de persoane sunt concentraŃi în „łigănie” numită
şi „Sectorul 4”. Aproximativ 2% din ei sunt dispersaŃi în zonele cu români.
Rudarii „nu vorbesc limba romani, vorbesc cu toŃii româneşte”. Majoritatea se ocupă cu
agricultura sau zidăria. 30% dintre locuitori sunt salariaŃi, dintre care 50 de romi.
Ursarii
Sunt concentraŃi în localităŃile Dor Mărunt, Lehliu Gară (Călăraşi), Clejani (Giurgiu)
Bălcescu (Tulcea).”Ursarii sunt oameni de familie, nu nomazi. RenunŃând la meseria
de ursari au devenit foarte buni negustori. Românii îi consideră oameni cinstiŃi”
(autorităŃi, Dor Mărunt).
În Dor Mărunt majoritatea Ńiganilor sunt ursari. Ei trăiesc din agricultură, ca zilieri.
„Unii (cam 5%) fac naveta la Bucureşti la periferie şi se descurcă” (localnic).
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În Răzvani, comuna Lehliu Gară sunt aproximativ 2700 de romi. ToŃi romii vorbesc
româneşte. „łiganii nu sunt izolaŃi, buna lor integrare începând încă din şcoală.
Problema ar fi că mulŃi dintre ei nu termină nici opt clase. Se mulŃumesc cu puŃin. Ei
nu şi-au păstrat obiceiurile s-au modernizat , unii trăind de pildă în prezent din
taximetrie. Vreo 15 familii au maşină şi firmă de taxi” (lider rom, Răzvani).
Satul Bălcescu, din comuna Nalbant, situat la 7 km de centrul comunei, este recunoscut
de către autorităŃile locale ca fiind „satul problemă” al comunei, în special datorită
sărăciei generalizate. Nu putem vorbi despre o izolare a romilor în sat, aceştia fiind
majoritari. Totuşi cea mai defavorizată zona din sat este cunoscută sub numele de
Dallas şi este locuită în mare majoritate de romi. Romii sunt numiŃi local ursari, “nu au
port tradiŃional şi doar 3 familii mai ştiu Ńigăneste, restul vorbesc doar româneşte.
Majoritatea familiilor de romi au 6-7 copii. Sunt familii de 12-15 membri, majoritatea
însă au 8-10 membri. În unele cazuri copii sunt făcuŃi pentru a obŃine indemnizaŃia de
sarcina de 6 milioane pe lună, bani folosiŃi pentru întreŃinerea celorlalŃi copii” (medic
de familie, Nalbant).
În Vedea cei aproximativ 700 de romi trăiesc în majoritatea lor concentraŃi în două
cartiere, aflate la intrarea şi la ieşirea din comună, cartiere numite “ Japca “ şi “ Ursari
“însă, cam ceva mai puŃin de o pătrime dintre ei au cumpărat case “ la şosea “ şi
trăiesc în vecinătatea românilor sau în cartiere mai mici de romi” (localnic). În ceea ce
priveşte structura pe neamuri, în Vedea romii sunt în majoritate ursari, însă o parte
dintre ei sunt şi lăutari, căldărari ( Ńigani de vatră ), lăutari şi meseriaşi. Cei care
păstrează anumite tradiŃii şi s-au romanizat într-o măsură mai mică decât ceilalŃi, sunt
ursarii, care, de altfel vorbesc limba romani şi respectă anumite ierarhii şi reguli proprii
grupului din care fac parte .
Lautarii
Cea mai mare comunitate de romi-lăutari se află în Clejani (Jud Giurgiu). În celelalte
comunităŃi ei sunt răspândiŃi printre majoritari (cum ar fi în Călăraşi, Vedea, Movileni,
Buciumeni). Lăutarii sunt vorbitori de limbă română (doar aproximativ 30% dintre ei
mai vorbesc limba romani). De regulă sunt mai bogaŃi decât celelalte grupuri de romi
În Clejani există în prezent aproximativ 1500 de romi la nivelul întrgii comune,
majoritatea fiind foarte săraci. Cei bogaŃi sunt plecaŃi în străinătate. BogăŃia este
agonisită mai ales „din cântat”(8-10 familii). Majoritatea romilor sunt din neamuri de
lăutari (numiŃi „băştinaşi”), . “ În general românii îi consideră cinstiŃi şi nu se plâng
decât de aspectele legate de igiena acestora”. (autorităŃi, Clejani). Există şi câteva
familii de ursari, “venite din Est”. Sunt multe familii mixte de romi-români. Foarte
multe familii de romi trăiesc din confecŃionarea de mături, din ajutoarele sociale si din
alocaŃiile copiilor. Unul dintre reproşurile românilor la adresa Ńiganilor ar fi ca “îşi dau
copii la şcoală pentru alocaŃii, în timp ce părinŃii nu fac nimic”- asistent medical. Cei
mai mulŃi şi-au vândut pământul “de la câmp.” Ei nu şi-au păstrat tradiŃiile, nici portul.
Cărămidarii
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Cei din neamurile „cărămidarilor” şi „zidarilor” sunt romi meseriaşi care sunt însă
„pârâŃi”, adică au învăŃat meseria „de nevoie”, neavând calificări profesionale.
Cărămidarii vorbesc parŃial limba maternă, romani, fiind asimilaŃi de populaŃia
majoritară, şi consideraŃi „Ńigani românizaŃi”.
În Buciumeni romii, denumiŃi local „romi” sau „Ńigani”, nu formează o comunitate clar
delimitată de restul satului, ei fiind mai degrabă stabiliŃi în toate satele comunei. Cu
toate acestea există în satul centru de comună un drum paralel cu strada centrală, de-a
lungul căruia romii şi-au construit case. Oficial, populaŃia romilor însumează 485 de
persoane. „Înainte de 1989 romii se declarau în mare parte români, în perioada
următoare auto-identificându-se „romi” pentru a beneficia de ajutoarele sociale”,
(autorităŃi). Înainte de 1991 romii munceau la CAP, „iar după această dată au devenit
mai puturoşi, fiind ajutaŃi de FundaŃia parohială Dunărea de Jos” (autorităŃi).
RelaŃiile dintre români şi romi sunt obişnuite, paşnice: „nu facem deosebire, nu există
să se bată sau să se omoare” (asistentă medicală). Starea echilibrată a relaŃiilor se
datorează, spun localnicii, şi faptului „că romii mai înstăriŃi mediază cu succes
conflictele care apar pe parcurs”.
În Movileni, romilor li se spune „Ńigani” (asistenta medicală) sau „Ńiganii noştri”
(primar). Neamurile din care fac parte sunt: cel al „cărămidarilor”, al „lăutarilor” şi al ...
„afaceriştilor”. Romii formează o comunitate de aproximativ 500 de persoane, în
Movilenii de Jos, în general oameni săraci. În Movilenii de Sus există o stradă locuită
de romi bogaŃi care au „făcut bani muncind în afară”. Romii locuiau „pe vremea CAPului” în zona râului Siret. Li s-au dat locuri de casă (în aceeaşi perioadă) lângă comună
pentru că Siretul ieşea deseori din matcă şi le inunda casele. Înainte de 1990 romii
lucrau la CAP sau lucrau în oraş şi „făceau naveta” zilnic. Au fost împroprietărite cam
30 de familii, reprezentând cam 20% din populaŃie. În prezent romii „merg cu ziua la
munci ocazionale prin comună” (primar). Nu şi-au păstrat tradiŃiile, doar câteva
obiceiuri legate de căsătorie. O mare parte dintre ei nu vorbesc limba romani.
Curtenii
În Barcea romii-curteni („sunt denumiŃi aşa pentru că trăiau pe lângă conacele
boierilor”) sunt concentraŃi într-o zonă a comunei numită Podoleni, situată de-a lungul
râului Bârlad la aproximativ 2 km de centrul comunei. Sunt în număr de aproximativ
1000 de persoane (din estimările medicului de familie). Ei au lucrat înainte de 1989 în
CAP şi la o fabrică de cărămidă. Acum majoritatea sunt zidari. Unii sunt lăutari, dar
sunt destul de puŃini. Majoritatea nu au un venit sigur, stabil. „Un copil născut e un
venit pentru ei” prin alocaŃii (medic de familie). Există totuşi romi care trăiesc destul de
bine, lucru vizibil în aspectul caselor (observaŃie făcută şi în Movileni sau Iveşti).
Aceştia, spun oamenii, ori au fost plecati în Italia (în timpul vizitei în comunitate câŃiva
romi glumeau între ei spunându-şi „bă, tu ai fost cerşetor la mine în Italia”), ori au
primit „banii de la Bug” (între 50 şi 70 de familii au fost „despăgubite” cu sume de 300
- 400.000.000 lei pentru persecuŃiile Holocaustului), ori sunt „lăutari”, romi care în
general câştigă mai bine. „Banii de la Bug” au creat multe tensiuni în comunitatea de
romi din cel puŃin două motive. Pe de o parte, cei care au primit banii au început să fie
invidiaŃi de ceilalŃi romi din comunitate după ce aceştia au început să-şi repare sau să-şi
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construiască casele, sau să-şi cumpere maşini. Pe de altă parte, cei care au intermediat
transferurile sumelor de bani au fost extrem de dezamăgiŃi şi supăraŃi pe familiile
beneficiare pentru faptul că nu şi-au „primit partea” pentru eforturile depuse (câte 1020 milioane lei de la fiecare titular).
Căldărarii
Sunt romi vorbitori de limbă romani, care şi-au păstrat portul tradiŃional.
În Ivesti, 80% dintre căldărari au numele de Stănescu : „şi poliŃia are probleme foarte
mari cu ei şi cei de la evidenŃa populaŃiei”(localnic).
ComunităŃi multietnice
În judeŃul Tulcea două dintre comunităŃile studiate Ciucurova şi Izvoarele sunt
comunităŃi eterogene etnic. Aici convieŃuiesc români, greci, ucraineni, lipoveni, turci,
tătari, romi rudari.
Ciucurova este cea mai eterogenă comunitate dintre cele studiate atât din punct de
vedere etnic (români, ucrainieni, romi, turci, tătari) cât şi religios (ortodoxi de stil nou şi
vechi, musulmani, neoprotestanŃi). Comuna este formată din 3 sate: Ciucurova – Are
1500 de locuitori, cu o compozitie etnica dupa cum urmeaza: romani – 60%, ucrainieni
– 20%, romi rudari – 15%, turci – 5%, 2 familii de tatari, un german si un italian;
Fântana Mare cu o populaŃia de 540 de persoane este alcătuită în marea majoritate din
ucraineni şi câteva familii de români şi Atmagea cu o populaŃie de 208 de locuitori
români.
Satul centru de comuna este cel mai dezvoltat din punct de vedere socio-economic: din
punct de vedere al infrastructurii, al acesului la utilităŃi publice. Totuşi aici întâlnim şi
cel mai mare numar de familii cu probleme sociale: 80% din totalul ajutoarelor sociale
revin Ciucurovei..
Ca organizare spaŃiala a satului, se păstrează o oarecare delimitare, nu foarte strictă,
între cele 4 etnii: turcii sunt în partea dinspre Tulcea, romii sunt pe deal, ucrainienii
sunt pe şosea, iar români sunt intercalaŃi. Comunitatea de romi din Ciucurova este
alcătuita din rudari.
Comuna Izvoarele reprezintă un caz interesant de comună interetnică în cadrul căreia
diferenŃele de dezvoltare între satele-comunităti aparŃinătoare este foarte mare.
Comuna are în componenŃă 4 sate:
1. Izvoarele (centrul de comuna) – cu o populatie de aproximativ 1900 locuitori este o
comunitate cu populaŃie majoritară (95 %) de etnie greaca. În sat sunt doar 10 familii de
români şi probabil 1-2 familii de romi.
2. Valea Teilor – Este al doilea sat ca mărime din comuna, cu o populaŃie de 1780 de
persoane. Majoritatea (aproximativ 60%-70%) sunt de etnie romă, restul români. Satul
este situat la 15 km faŃa de centrul de comună motiv pentru care are o mulŃime de
probleme specifice.
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3. Alba – Localitate mult mai mica, avand 600-650 locuitori. Aceştia sunt în mare
majoritate romani. Satul este situat la 3 km de centrul de comuna.
4. Iulia – Cel mai mic sat al comunei, cu 600 locuitori în marea lor majoritate romani.
Satul este deasemenea situat la 3 km fata de centrul de comuna
Între satele componente există mari diferenŃe culturale şi de dezvoltare economică.

Pe teritoriul celor 4 judeŃe există o mare varietate de neamuri şi grupuri de romi. Tabelul
de mai jos redă în mod sintetic situaŃia neamurilor de romi la nivelul comunităŃilor
studiate.
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Tabel nr 7. Neamuri şi comunităŃi de romi în comunele studiate
COMUNA

DENUMIREA
SATULUI

NEAMURI

DENUMIREA
LOCALĂ A
ROMI
LOR

DENUMIREA
CARTIERULUI DE
ROMI

CARTIER
COMPACTE
SAU
POPULATIE
DISPERSATA

POPULAł
IA DE
ROMI
HETEROI
DENTIFI
CATĂ
1000

BARCEA
BARCEA

BARCEA
PODOLENI

Rudari

Curteni

--

-

BUCIUMENI

BUCIUMENI

-

-

BUCIUMENI
BUCIUMENI

-

BUCIUMENI
IVESTI

HANTESTI
TECUCELU
SEC
VIZURESTI
IVESTI

Tigani romanizati, lautari,
căldărari, lăeşi
Tigani
Tigani
Tigani
Rudari, Căldărari

IVESTI
MOVILENI

BUCESTI
MOVILENI

DOR MARUNT
DOR MARUNT

LIMBA VORBITA

Limba romani

DispersaŃi

440

Română şi limba romani

-

DispersaŃi
DispersaŃi

11
15

Română şi limba romani
Română şi limba romani

Curteni, Căldărari

łiganime

DispersaŃi
-

20
-

Română şi limba romani
Română şi limba romani

Cărămidari, lăutari, afacerişti

łigani de-ai noştrii

Movilenii de jos

Compact

500

-

DOR MARUNT
DALGA

Ursari
Ursari, lingurari

Ńigani
Ńigani

DOR MARUNT
DOR MARUNT

DALGA-GARA
INFRATIREA

-

-

-

-

-

-

DOR MARUNT
DOR MARUNT

OGORU
PELINU

-

-

-

-

-

-

LEHLIU-GARĂ
LEHLIU-GARĂ

LEHLIU
RĂZVANI

Ursari

Nu e cazul

Răzvani

compact

2700

Limba română

CURCANI

CURCANI

Rudari, łigani romanizaŃi

zavragii

Dispersati

400

Limba română

CURCANI

SALCIOARA

Rudari, łigani romanizaŃi

Ńigani

Zavragie, Brânzărie,
Rudărie
Sălcioara

Dispersati

500

Limba română

SPANTOV

SPANTOV

Tigani de vatra

Ńigani

łiganie

compact

350

Limba română şi limba
romani

SPANTOV

-

-

-

-

-

SPANTOV

CETATEA
VECHE
STANCEA

Rudari

rudari

Rudărie

compact

1500

Limba română

ULMENI

ULMENI

Rudari şi cărămidari

Ńigani

Sectorul 4 sau

Compact

1200

Limba română

450
350
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łigănie
CLEJANI

CLEJANI

Lăutari, ursari

Ńigani

łiganie

Compact

950

CLEJANI

NEAJLOVU

Ursari

Ńigani

łiganie

Compact

350

CLEJANI

Ursari

Ńigani

łiganie

Compact

100

CLEJANI
FRATESTI

PODU
DOAMNEI
STEREA
FRATESTI

Rudari

Ńigani

łigănie

compact

700

Limba română şi limba
romani
Limba română şi limba
romani
Limba română şi limba
romani
Limba română

FRATESTI
FRATESTI

CETATEA
REMUS

--

-

-

-

-

-

GAUJANI
GAUJANI

GAUJANI
CETATUIA

-

-

-

-

-

-

GAUJANI

PIETRISU

Rudari

łigănie

compact

500

Limba română

SINGURENI

SINGURENI

Romi de vatră

ŃiganiromanizaŃi(m
oldoveni)
Ńigani

łigănie

200

SINGURENI

CRANGURI

Romi de vatră

Ńigani

łigănie

SINGURENI

STEJARU

Romi de vatră

Ńigani

łigănie

VEDEA

VEDEA

łigani

„Japca” şi „Ursari”

700

CIUCUROVA
CIUCUROVA

CIUCUROVA
ATMAGEA

Ursari, Lăutari, căldărari,
meseriaşi
Rudari
-

Compact şi
DispersaŃi
Compact şi
DispersaŃi
Compact şi
DispersaŃi
compact

łigani
-

„La deal”, „łigănie”
-

Compact
-

500
-

Limba română şi limba
romani
Limba română şi limba
romani
Limba română şi limba
romani
Limba română şi limba
romani
Limba română
-

CIUCUROVA

-

-

-

-

-

-

IZVOARELE

FANTANA
MARE
IZVOARELE

-

-

-

-

-

-

IZVOARELE
IZVOARELE

ALBA
IULIA

-

-

-

-

-

-

IZVOARELE

VALEA
TEILOR
NALBANT
NICOLAE
BALCESCU
TRESTENIC

Rudari

łigani

Mahala

DispersaŃi

900

Limba româna

Ursari

Ńigani

Dallas

compact

1100

Limba română

-

-

-

-

-

NALBANT
NALBANT
NALBANT

26

400
300

CAPITOLUL IV
Diagnoza problemelor comunitare
„Sărăcia nu mai este numai pentru noi Ńiganii,
mai nou e pentru toată lumea”
(lider rom, OlteniŃa)
În toate comunităŃile studiate a existat o suprapunere, în ceea ce priveşte problemele
comunităŃii de romi şi problemele localităŃii în general. Pe agenda tuturor intervievaŃilor
lipsa locurilor de muncă şi accentuarea sărăciei au constituit principalele probleme.
Harta nr.5 Rata sărăciei în comunităŃile analizate
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Utilizând datele CASPIS sărăcia la nivel comunitar în comunităŃile studiate este foarte
avansată în special în judeŃele GalaŃi şi Tulcea.
În 29 din cele 35 de comunităŃi studiate problema locurilor de muncă a fost cotată ca fiind
pe primul loc. În oraşe şi municipii desfiinŃarea industriei şi închiderea întreprinderilor
acompaniată de lipsa investiŃiilor a făcut ca cea mai mare parte a populaŃiei să-şi piardă
locurile de muncă.
Studiile de caz prezentate mai jos vor edifica situaŃiile dramatice la nivelul comunităŃilor
studiate:

În Buciumeni până şi munca de zilier în agricultură sau construcŃii este problematică
datorită faptului că oamenii nu au mult pământ şi preferă să muncească singuri. „Nu
găseşti nici să mergi cu ziua vara” (asist. medicală). În sat există o asociaŃie agricolă,
„VoinŃa” care asigură pe timpul verii zile de muncă plătite pentru cei care nu au
pământ. Ziua de muncă în 2004 se recompensa în modul următor: 150.000 lei, 3 mese,
1 pachet de Ńigări, 1 cafea.

În Bălcescu lipsa locurilor de munca este principala problemă cu care se confruntă
întreaga comuna. Sunt numai 20 salariaŃi în întreaga comună. Pământul agricol este
insuficient pentru a asigura necesarul pentru familii. Majoritatea familiilor (70%) au în
proprietate sub un hectar de pământ.

În OlteniŃa “nu avem de lucru suntem la capăt de linie, de la noi nu te duci decât
direct în Dunăre. La noi nu vin investitori. E foarte greu. Cam toŃi trăiesc de la o zi la
alta. (lider rom)”

În Măcin, dezechilibrul existent între cererea de forŃa de muncă foarte mare şi
oferta foarte mică, conferă angajatorilor o situaŃie de putere asupra angajaŃilor. Au
fost date exemplu cazuri de neplată a salariilor sau de plăŃi necorespunzătoare de
500.000 de lei pe lună. Specificul profilului economic al acestor firme face ca
populaŃia angajată să fie în mare parte populaŃie feminină. Una dintre cele două
firme mari nu angajează muncitoarele cu carte de muncă, acestea fiind practic la
bunul plac al angajatorului. Problemele generale prezente la nivelul oraşului legate
de lipsa locurilor de munca şi locuire le întalnim şi în rândul populaŃiei rome. Dacă
înainte de 1989, toŃi romii aveau un loc de muncă, acum principalele surse de venit
sunt: fierul vechi, ajutorul social (aprox 70 dintre familii primesc ajutor social) şi
munca cu ziua, mai ales pe timpul verii.

28

În Tecuci multe dintre întreprinderile mari care absorbeau înainte o însemnată forŃă de
muncă s-au restructurat sau chiar s-au desfiinŃat, după cum a fost cazul întreprinderii
de reparaŃii auto IRA care oferea 2 800 de locuri de muncă. A existat însă şi o perioadă
de redresare în care o serie de investitori autohtoni şi străini au preluat o serie de
întreprinderi. Cele mai mari au fost cumpărate de un investitor din GalaŃi. Dintre toate
fabricile şi întreprinderile din Tecuci AMEB-fabrica de ambalaje metalicefuncŃionează cel mai bine (aproximativ200 angajaŃi) alături de o serie de ateliere de
tricotaje(600 angajaŃi) care au apărut în ultimii ani pe raza oraşului. InŃiativele
economice din ultima perioadă au dus la înfiinŃarea diverselor magazine, benzinării,
dar şi la o piaŃa angro cu profil legumicol care asigură desfacerea produselor din
zonele limitrofe Tecuci-ului (Drăgăneşti, Barcea, Munteni, Cosmeşti etc.).
MulŃi dintre cei care sunt în prezent şomeri „trăiesc din comerŃ”. „ComerŃul merge
pentru că zonele de lângă Tecuci sunt destul de bogate (Barcea Drăgăneşti, Munteni).
Sunt zone cu oameni bogaŃi care în urma desfiinŃării CAP-urilor au primit pământul
înapoi......dânşii vin şi îşi vând produsele aici sau în alte părŃi şi îşi cunmpără de aici
ce le trebuie”(viceprimar Tecuci). Aceste „schimburi” se realizează într-o zonă a
Tecuci-ului „un fel de Lipscani al Bucureştiului”unde există atât o piaŃa legumicolă cât
şi magazine care vând „tot felul de obiecte de la ceasuri de mână până la haine de
blană”. O altă parte de şomeri a fost absorbită de micile întreprinderi sau de asociaŃiile
familiale care s-au înfiinŃat în ultimul timp: „Păi să zicem o întreprindere mică cu trei
oameni, care face bobinaj la o pompă pe care o foloseşte cel care udă pământul pe
care cultivă legume; autoservice-uri pentru maşini.....”.
Un sector economic, care s-a dezvoltat foarte mult este cel al construcŃiilor. Foarte
mulŃi dintre cei disponibilizaŃi au început să migreze pentru muncă în străinătate,
investind banii obŃinuŃi în construcŃia de case. Tot în acest domeniu al construcŃiilor o
altă afacere este cea a închirierii de imobile de către divese societăŃi comerciale către
cei ce au ateliere de croitorie. Cei care realizează aceste tranzacŃii „sunt puŃini nu
reprezintă un sector important în oraş”(viceprimar Tecuci).
Principalele lipsuri sunt banii de la bugetul local. Înainte de ’90 banii erau daŃi de
întreprinderile care funcŃionau pe raza oraşului şi care acum s-au desfinŃat în parte. O
mare parte din taxe şi impozite proveneau de la aceste întreprinderi. În ce priveşte
oamenii care au fost lăsaŃi în şomaj, aceştia şi-au vândut locuinŃele şi au plecat la Ńară
unde aveau şi teren. Ca rezultat bugetul local a fost privat de sumele de bani ce
proveneau din rândul acestei populaŃii. De asemenea o importantă sumă de bani de
care nu mai beneficiează Primăria este cea colectată din taxele şi impozitele percepute
unităŃilor militare stabilite în oraşul Tecuci încă din cel de al doilea război mondial.
Viceprimarul din Tecuci a subliniat apariŃia unei serii de societăŃi comerciale care pot
aduce bani la bugetul local: benzinăriile Lukoil, magazinele XXL etc. La momentul
actual „procesul de încasare de la persoane fizice şi juridice e cam în jur de 65%, nu
aş putea să spun că e bun...la taxe şi impozite”(viceprimar Tecuci).
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Pe fondul acestei sărăcii generalizate, sărăcia în rândul romilor s-a acutizat foarte mult. În
majoritatea localităŃilor studiate 80-90% dintre romi trăiesc în sărăcie extemă, în condiŃii
inumane, la limita dezumanizării. O mare parte a lor nu-şi pot satisface nevoi elementare
cum ar fi hrană, îmbrăcăminte, căldură.
Pentru majoritatea romilor venitul minim garantat şi alocaŃiile copiilor sunt principala
sursă de venit. În comunităŃile rurale vara, muncesc în agricultură ca zilieri, sau în
construcŃii, sezonieri, iar în comunităŃile urbane sunt angajaŃi în salubritate, o parte
colecŃionează fier, alŃii „scurmă în gropile de gunoi”(Tulcea), „alŃii fură pe ici pe colo
sau se ocupă cu droguri”(Bucureşti).
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CAPITOL V
Identificarea condiŃiilor de hrană, igienă şi locuire
AlimentaŃia
„Principala boală a romilor e foamea.”
(medic de familie)
Unul din factorii cei mai pregnanŃi care afectează starea de sănătate a romilor este
consumul alimentar masiv deficitar atât cantitativ cât şi din perspectiva echilibrului
principiilor nutritive. MulŃi dintre subiecŃi suferă de malnutriŃie, avitaminoze, anemie,
distrofie, rahitism şi deficit staturo-ponderal.
„SituaŃia romilor a ajuns destul de critică în toată Ńara. Sunt respinşi de societate.
Nu au şcoală şi nici la mătură sau ca oameni de servici nu îi mai angajează. Nici pe
şantier. Ce le rămâne, să fure, să dea în cap. Muncesc cu ziua, trăiesc din alocaŃia
copilului. Din cantina socială. Mă duc cu miloaga la fetele alea de acolo care mă
cunosc să îi primească chiar dacă nu au domiciliu acolo (n.m. e vorba de cantina
de la Kogălniceanu), sunt constrânşi de foarte multe acte care li se cer…primăria
nu are prea mulŃi bani să le dea şi li se cer la acte de zici ce e aia…ar trebui să îl
primească şi în baza declaraŃiei rudei cum că îl Ńine la ei…nu să le ceară act de
proprietate că nu au...le-am dus eu var şi dero, să nu mai stea în mizerie....cum să îi
integrezi dacă îi constrângi din toate părŃile...stau în coşmelii de le plouă în casă,
foarte mulŃi nu se duc la şcoală că nu au haine, facem proiecte, ne adunăm la
şedinŃe, sunt sătul de şedinŃe, …mă implic eu cu relaŃiile mele, merg cu milogeala,
caută-le serviciu, cantină…am împărŃit fluturaşi în care anunŃam cantina socială,
posibilitatea de avea acolo 2 mese pe zi de luni până vineri plus pacheŃel pentru
sâmbătă” (autorităŃi, Bucureşti)
„Mîncau dimineaŃa apă fiartă cu puŃin zahăr şi cu pâine-7- 8 inşi la masă….mi-era milă
de ei”(mediator sanitar, Bucureşti).
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Grafic nr. 1 Principalele alimente consumate zilnic

Principalele alimente consumate zilnic
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142
89
49
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fasole varza carne fructe lapte branza

CondiŃiile de locuire şi igienă
Calitatea locuirii în toate comunităŃile studiate este extrem de scăzută. Principalele
probleme probleme care vizează calitatea locuirii sunt: izolarea, drumuri de acces de
proastă calitate, dotarea redusă cu utilităŃi (dotarea cu apă curentă, electrificarea),
supraaglomerarea, calitatea scăzută a locuinŃelor (improvizaŃii, lipsa reparaŃiilor), dotarea
interioară a locuinŃelor, legalitatea construcŃiilor şi a terenurilor.
Izolarea şi căile de acces
Studii anterioare (vezi Stănculescu, 2000) demonstrează faptul că de regulă satele
periferice ale unei comune sunt mai puŃin dezvoltate decât satele-centru de comună.
Dintre comunităŃile studiate cea mai gravă situaŃie din perspectiva izolării o are satul
Valea Teilor din comuna Izvoarele, judeŃul Tulcea. Este al doilea sat ca mărime din
comuna, cu o populatie de 1780 de persoane, majoritatea populaŃiei (aproximativ 60%70%) sunt de etnie romă, restul romani şi este situat la 15 km faŃa de centrul de comuna.
Acesul în sat este foarte dificil. Există o singură cursă pe zi spre Tulcea.
De asemenea, comuna Buciumeni este relativ izolată din cauza drumurilor şi a
infrastructurii în general foarte slab întreŃinute, chiar dacă se află situată la jumătatea
drumului dintre Adjud (jud. Vrancea) şi Tecuci. „Suntem în fundătură, la orice viscol se
înfundă drumurile” (asist. medicală). Posesorii de telefoane mobile au de asemenea
probleme cu semnalul, comunicarea în anumite reŃele de telefonie fiind practic imposibilă
(medic familie, mediator şcolar).
Dotarea cu utilităŃi este extrem de deficitară la nivelul comunelor studiate şi nu doar a
comunităŃilor de romi. La nivelul comunităŃilor rurale procentele locuinŃelor care au apă
curentă în sistem public sau propriu se situează între 0% şi 33% (în Buciumeni).
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„Spălatul în lighean, după ce adorm copii” este practică curentă atât în casele romilor cât
şi ale non-romilor.
În comunele selecŃionate majoritatea locuinŃelor în medie peste 70% sunt construite din
pământ sau chirpici. Nici una dintre comunităŃile incluse în studiu nu este electrificată în
totalitate. Procentele locuinŃelor electrificate din totalul locuinŃelor la nivel de comună se
încadrează între 83% (în cazul satului Iulia din comuna Izvoarele, sat format în totalitate
de români) şi 99% (în Dâlga Gară sau Ulmeni). În Podoleni (comuna Barcea), în zona
din comună locuită de romi curentul va fi introdus din mai-iunie anul acesta. Până acum
populaŃia de aici nu a beneficiat de electricitate.
În nici una dintre aceste comunităŃi nu există canalizare publică. (vezi Anexa 3)
Acestei situaŃii generale se adaugă situaŃii particulare şi specifice cum ar fi: calitatea apei
(în Dor Mărunt localnicii se plâng de calitatea apei „care conŃine nitraŃi” :”a decedat un
copil datorita neglijenŃei mamei, care nu ştia că sugarul nu trebuie să bea apă din pânza
freatică, cu nitraŃi, care nu dispar nici prin fierberea apei.") sau numărul redus al
cişmelelor şi fântânilor publice (în Călăraşi în cartierele FNC şi Oborul nou datorită lipsei
reŃelei de apă se cară apă cu găleŃile de la o singură fântână, toată comunitatea; în Valea
Teilor nu există apă curentă. Un foarte mic număr de gospodării au fântani proprii în
curte, iar majoritatea oamenilor iau apă de la cele câteva fântâni publice şi de la cişmeaua
situată undeva pe drumul principal. Gospodăriile situate pe partea deluroasă a satului, în
mare parte locuită numai de romi, iau apă de la cişmea).
În majoritatea comunităŃilor vizitate locuinŃele romilor sunt mult mai mici, una sau doua
camere, cu o dotare minimă (sobe improvizate) şi necesită reparaŃii majore.
În Bucureşti, în cartierul „Sârbi, 16 Februarie”, locuinŃele au ferestre şi uşi improvizate
(cu cartoane, lemne, pături). REBU nu vine să ridice gunoiul de pe aceste străzi, deşi
localnicii susŃin că au contract cu firma. „Pe străzi e multă mizerie şi mirosuri stradale”
(localnic). În campania electorală, au venit candidaŃii pentru primărie şi le-au împărŃit
pubele gratuit, promiŃând ca se va introduce apa, se vor asfalta drumurile, “de atunci nu
i-a mai văzut nimeni în zonă interesându-se de soarta acestor oameni uitaŃi de lume la
capătul Bucureştiului, în condiŃii inumane. Noi eram siguri, siguri că primăria şi Romani
Criss ne ajută să tragem apă…venise la faŃa locului de la Apa nova, de la primărie,
şedinŃă la mine in curte, vara trecuta în 2004,…şi nimic…” (localnic).
Nu există deloc apă potabilă, puŃurile, fântânile existente nu pot folosite”şi rufa dacă o
speli, rămâne albă, zici că ai pus creta pe ea… si rufa rămâne Ńeapănă. Dacă te speli pe
cap ai un păr îmbâcsit şi alb…Când fierbi apa îŃi rămâne cratiŃa albă toată. Pentru apă
făceam si muncă voluntară… dădeam şi nişte bani””(localnic). A existat o cişmea în
comunitate dar care a fost închisă de autorităŃi “pentru că apa care venea era murdară,
avea viermi”(localnic).
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Foto 1.Bucuresti

Majoritatea cară apa “de la cişmeaua aflată la capătul tramvaiului, la aproximativ un
kilometru sau chiar 2 de comunitate. Vine lângă tine şi miroase urât ... şi zici pleacă băi
de aici nu tuşi pe mine…dar nu te gândeşte că nu are condiŃii să se spele”(localnic)
În Bucureşti, în cartierul „Sârbi, 16 Februarie” - din poveştile locuitorilor - zona în care
ei s-au aşezat, situată după ce traversezi calea ferată la capătul Giuleştiului, după capătul
tramvaielor 44, 2, 11, a fost cândva o carieră de nisip. În zonă se pot vedea încercări de
investiŃie ale căii ferate, betoane la care s-a renunŃat, aruncate în zonă, o singură stradă
este acoperită cu un fel de dale îmbinate la repezeală de către cei de la calea ferată. Cei
care s-au stabilit pe parcursul anilor, procesul datând de mai bine de 30-40 de ani au
cumpărat casa şi pământul de la cei care le deŃineau înainte cu chitanŃă de mână, situaŃie
care îi pune acum într-o postură foarte dificilă, neputând dovedi că sunt proprietari pe
casa şi pământul respectiv. Primăria nu are astfel pe de-o parte o contabilizare precisă a
numărului de locuitori de acolo. Au apărut case improvizate care nu figurează pe hartă
fiind trecute acolo cu numărul x bis de exemplu. Astfel, aceste case, legal, nu există. Pe
de altă parte, terenul pe care este construită casa, nu este deŃinut oficial de către persoana
respectivă. Primăria, după spusele reprezentantului local al romilor vrea să îi dărâme,
dându-le ultimatumuri. „oamenii sunt derutaŃi, maxim, vă spun…cred că suntem peste
400 de inşi .. .ieşim in stradă...li s-au dat speranŃe…acum ne ameninŃă că ne
demolează”(localnic). Liderul romilor a primit o adresă de la primărie care însă nu are nu
are nici antet, nici semnătură oficială prin care este anunŃat ca în luna martie va începe
demolarea zonei. Cei de la primărie declară că nu există la nici un departament al lor o
dovadă a acestei adrese, a hârtiei oficiale care să anunŃe în luna martie dărâmarea zonei.
Cei de la biroul de relaŃii interetnice care au avut bunăvoinŃa să îi ajute pe romi şi să facă
investigaŃii în departamentele primăriei nu ştiu ce să mai creadă, unde e adevărul.
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În Măcin în zona Centurii, unde trăiesc aproximativ 20 de familii, nu există apa. O mare
parte din populaŃie foloseşte apa din ghioluri sau din Dunăre, atât pentru menaj cât şi
pentru gătit. Apa de băut se adună în butoaie mari de 46-60 de litri pentru a avea rezerve
câteva zile.

Foto 2: Babadag

În Babadag sunt mari probleme legate de alimentarea cu apă. În zonele fără canalizare
există fose umede, deschise, din care deşeurile se infiltrează cu uşurinŃa în sol.

Foto 3: Tulcea
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În Tulcea
În zona Carierei este situată o groapa de gunoi, punct de atracŃie pentru câinii vagabonzi
(localnicii spun că sunt peste 50 în zonă) şi adevărat focar de infecŃie pe timpul verii
pentru oamenii care trăiesc aici.
LocuinŃele romilor sunt plasate foarte aproape de groapă, începând cu 4-5 metri, câteva
fiind situate chiar pe marginea ei. Alimentarea cu apa se face de la două cişmele aflate în
zonă. Primăria a avut un proiect pentru reabilitarea conductei de apă si extinderea ei în
zona locuită de romi, proiect care nu a trecut însă faza selecŃiei pentru finanŃare.
Practic, problema alimentării cu apa potabilă există în toate comunităŃile prezentate, mai
puŃin Neptun si Alunişului (zone cu blocuri). În aceste zone însă, igrasia si umezeala
excesivă datorate deteriorării acoperişului sunt probleme cu care se confrunta fiecare
familie din aceste comunităŃi: „ce să facem, ne luptam cu pereŃii în fiecare zi, îi ştergem
de apă” (citat din chestionare, locatar Neptun), „eu nu pot să adorm, am impresia că se
mişcă pereŃii” (citat din chestionare, locatar Alunisului).
O alta problemă menŃionată în cartierul Neptun şi în Alunişului este aceea a igienei:
„Gunoiul îl aruncă lânga bloc, chiar dacă au o ghenă aproape de bloc şi gunoiul se
ridică zilnic.” (lider local). De asemenea situaŃia băilor comune este dezastruoasă,
adevărate focare de infecŃie.

Foto 4: Tulcea
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În blocurile C3A, C3B, C3C (din zona Carierei), condiŃiile de locuire sunt neadecvate. În
fiecare bloc sunt 36 de garsoniere pe patru etaje, în total 108 locuinŃe de 10 m². În
majoritatea dintre ele trăiesc câte două familii, care împreuna pot ajunge pana la 10
membri. Supaaglomerarea este datorată numărului mare de copiii, agravat de rămânerea
în casa părintească a copiilor şi după căsătorie „din cauza imposibilităŃii financiare a
familiilor tinere de a avea o locuinŃă proprie copiii rămân cu părinŃii”(lider rom). La
acestea se adaugă, în unele cazuri şi venirea unor rude ale locatarilor legali.
Blocurile respective sunt proprietatea primăriei, fiind date spre închiriere (160.000 lei pe
lună). Din 2004 proprietarii au posibilitatea să le cumpara (cu 5-6 milioane). Aproximativ
10-20% dintre apartamante sunt acum proprietate personală. Pentru fiecare locuinŃa
există contracte de închiriere sau de cumpărare. Nu există probleme deosebite cu actele.
Nu există asociaŃie de locatari.
Apa este administrată în comun. Întreg blocul are datorii mari atât la plata apei, cât şi la
plata energiei electrice. Băile şi toaletele sunt comune, câte două pe fiecare palier, aflate
într-o stare absolut insalubră.

Foto 5: Galati

În GalaŃi sunt înregistrate la primărie peste 4500 de cereri de locuinŃe sociale „şi sunt
familii cu 5 copii care nu au unde sta”(autorităŃi).
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Problema locuinŃelor este menŃionată de majoritatea celor intervievaŃi ca fiind o problemă
generală, conştientizată la nivelul autorităŃii locale. „Locuirea romilor în mai multe
cartiere ale municipiului ridică probleme deosebite” (autorităŃi), iar câteva comunităŃi
(blocuri) locuite preponderent de romi se bucură de notorietate în special datorită
statutului difuz al proprietăŃii, a tranzacŃiilor care au avut loc între primărie şi diverse
firme care au cumpărat aceste blocuri, şi a condiŃiilor de trai de aici. Blocurile în care
sunt concentraŃi romii sunt în general formate din apartamente/camere pentru
„nefamilişti” cu o suprafaŃă medie de 10 mp. „ComunităŃi” precum Blocul „Pesco”,
blocul 64 (cartier Micro 19), blocul L2 (cartier Micro 40) au deja poveştile lor, istorii
cunoscute foarte bine de populaŃie, dar şi de primărie: „unde locuiesc romii se alege
praful de tot”(autorităŃi).
În „64”, spre exemplu, romii au vândut caloriferele. În „Pesco”, există deja o hotărâre
judecătorească de evacuare a romilor, în urma unui proces câştigat de firma proprietară,
care, la rândul ei a cumpărat blocul de la primărie cu scopul de „a-l repara”.
Un alt bloc din cartierul Micro 19A a trecut în proprietatea primăriei de curând. Locatarii,
în majoritatea lor romi, ocupaseră până atunci imobilul în mod abuziv. Primăria le-a făcut
contracte de închiriere după ce a preluat blocul cu condiŃia ca locatarii să-şi plătească
retroactiv datoriile la întreŃinere care, pentru fiecare familie se ridicau la 15-20 milioane
lei. Locatarii, cu puŃine excepŃii care au reuşit să-şi achite datoriile prin credite bancare,
au rămas recent fără curent electric. În urma discuŃiilor cu oamenii din bloc a reieşit că ar
exista o nouă intenŃie de vânzare către PoliŃie sau Jandarmerie, situaŃie care i-ar obliga pe
locatari să evacueze locul.
Alte zone locuite în număr mare de romi sunt „Valea oraşului” şi „IC Frimul”. Cu toate
că romii sunt prezenŃi în număr mare în aceste blocuri ca şi în casele naŃionalizate din
centrul oraşului, mediul rezidenŃial este de obicei împărŃit cu familii sărace de români,
neexistând cartiere segregate din punct de vedere etnic. Atât casele vechi cât şi fostele
cămine de nefamilişti sunt ocupate, conform primarului, abuziv de către romi, aceştia
neavând contracte de închiriere sau de vânzare-cumpărare pentru locuinŃe.
„Dacă statul nu face ceva... locuinŃe individuale, nu comune pentru că iese scandal.
Dacă vrei să-Ńi dai foc la valiză duci o familie de romi într-un bloc d-ăsta pe la etajul 4 şi
constaŃi că aproape toŃi românii de acolo îŃi fac reclamaŃii; ei sunt mai expansivi şi noi
trebuie să înŃelegem comportamentul ăsta, mai gălăgioşi din motivul ăsta zic că trebuie
să le găsim locuinŃe individuale în cartiere unde sunt şi români”(autorităŃi)
Din observaŃii directe şi din declaraŃii ale persoanelor intervievate condiŃiile de locuire
ale romilor din zonele menŃionate pot fi rezumate la câteva caracteristici: „gropi
construite în pământ”, supraaglomerare (între 2 şi 8 persoane în camere mici), absenŃa
utilităŃilor (curent electric, gaze naturale), grupuri sanitare comune, insalubre, instalaŃii
improvizate de încălzire şi iluminat, locuinŃe deteriorate.
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Foto 6: GalaŃi

Cartierele vizitate (Micro 19A şi „Ghetourile”) sunt lipsite de reŃele de iluminat public,
au în general o infrastructură slabă – accesul în blocuri este mult îngreunat atunci când
plouă sau ninge din cauza noroiului abundent. Nici blocurile din Micro 19A cât şi „G”urile nu sunt luminate, locatarii fiind deconectaŃi de la reŃea. Scările blocurilor sunt sparte
atât la intrare cât şi la etajele superioare, iar în „G”-uri se află un bloc cu faŃada spartă pe
o suprafaŃă de peste 10 mp.
Oamenii folosesc surse de încălzire improvizate (cărămizi cu sârmă) şi din acest motiv îşi
acoperă ferestrele cu perdele sau feŃe de masă ca să nu se observe lumina din camere şi
astfel să se deconspire celor din exterior care i-ar putea reclama că „fură curent”. Din
povestirile localnicilor a reieşit că nu o dată au venit „mascaŃii şi poliŃia” ca să-i aresteze
pe cei care se încălzeau ilegal pe timpul iernii. AbsenŃa surselor permanente de încălzire
în timpul iernii şi „craterele” din blocuri fac ca locuinŃele romilor să fie foarte vulnerabile
la umezeală. Din cauza frigului intens, locatarii nu aerisesc camerele, în condiŃiile în care
în aceste blocuri există mai multe familii-focare TBC.
Camerele sunt foarte mici comparativ cu numărul de locatari. SpaŃiul disponibil este
ocupat în principal cu paturi întinse pe aproape toată suprafaŃa camerelor. Holurile, ca şi
camerele, sunt aglomerate cu lăzi, butoaie, sticle şi alte obiecte etc. InstalaŃiile sanitare
din băile de pe coridor sunt defecte, provocând inundaŃii şi igrasie şi făcându-le inutile,
impracticabile. PărinŃii preferă să-şi lase copiii liberi (nesupravegheaŃi) să circule pe
holurile şi scările întunecoase ale blocului. Uşile camerelor sunt deschise astfel încât
vecinii, se vizitează frecvent. Legat de faima de rău-platnici de care se bucură romii din
anumite cartiere, primarul M. GalaŃi spune „pentru apă caldă, gaze, energie electrică
trebuie să plăteşti, la ei în concepŃia lor nu există să plătească ceva, unii nici nu au, iar
alŃii dacă au tot nu plătesc”. Din datele primăriei, mulŃi dintre locatarii blocurilor din
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„G”-uri sau din Micro19A sunt vânzători de flori în piaŃă. „Aştia (romii) nu poŃi să spui
că nu au bani, dar al naibii, unul nu plăteşte”.

Foto 7: Tecuci

În Tecuci , Cartierul Bălcescu (łiglina) în care locuiesc romi are o infrastructură foarte
slabă: drumuri neasfaltate şi nepietruite, lipsa toaletelor în curte, încălzirea cu materiale
care emană substanŃe nocive prin ardere (cauciuc, mase plastice). Casele în general sunt
construite din pământ, romii locuind de obicei într-o singură cameră (adulŃi şi copii), în
care şi gătesc. Aproximativ jumătate din case nu au geamuri, ferestrele fiind improvizate
cu saci de plastic. Acoperişurile se află în multe cazuri în aceeaşi situaŃie ca şi ferestrele.
Cartierul este împânzit de haite mari de câini. De asemenea nu există un loc pentru
depozitarea gunoiului. În legătură cu salubritatea oraşului cele mai multe dificultăŃi sunt
întâmpinate în zonele periferice ale oraşului unde „lipsa de civilizaŃie” este cea mai gravă
problemă (viceprimarul Tecuci).
O altă parte a romilor stau în aşa zise-le cămine de nefamilişti: „aceştia distrug...iau banii
de la ajutorul social, sau muncesc cu ziua, sunt mulŃi care muncesc la negru şi cumpără
băutură că asta e, trebuie să spunem asta pe faŃă că asta e” (autorităŃi). O parte din
clădiri aparŃin primăriei şi o altă parte aparŃin unor societăŃi comerciale din Tecuci.
Primăria le închiriază de multe ori aceste clădiri de la societăŃile respective pentru a le
folosi ca locuinŃe sociale. Sunt foarte mulŃi romi care nu plătesc întreŃinerea camerelor
pentru că nu figurează în contractele de închiriere: „apare într-o cameră de cămin sau
într-o casă, care a fost dată locuinŃă socială, nerevendicată de nimeni, apare în contract
2 persoane şi dacă te duci să faci un control inopinat găseşti 20”. Din cauza neplăŃii
datoriilor, una dintre societăŃi a reziliat contractul cu primăria de la 31 decembrie. Cei
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care locuiesc în această clădire ar urma să fie daŃi afară. Privitor la starea în care se
găsesc clădirile: „bine mă rog nu sunt toate de romi, dar în general romii sunt cei care au
făcut efectiv dezastru”. O soluŃie la aceste probleme în opinia autorităŃilor locale este de a
le oferi romilor teren, pe care să-şi construiască case. O altă soluŃie ar fi preluarea
vechilor cazărmi militare care s-au dezafectat şi amenajarea unor locuinŃe sociale.
Consiliul local a făcut cerere la Ministerul Apărării NaŃionale de un an pentru aceste
clădiri. De asemenea consiliul local intenŃionează să folosească materialele de la
demolarea unor şcoli care intră într-un proiect de reabilitare a anumitor şcoli.
Solicitările pentru locuinŃă sunt aproximativ 700. Criteriul principal după care se face o
selecŃie a celor ce urmează să trăiască într-o locuinŃă socială este în primul rând o sursă
de venit sigură, chiar şi venitul garantat, „cu care să poată să-şi garanteze că îşi poate
plăti acele utilităŃi”. Numărul celor înscrişi la venitul minim garantat este de aproximativ
400 din câteva mii de romi.
Dotarea interioară a locuinŃelor
La nivelul gospodăriilor intervievate, dotarea locuinŃelor cu mobilă, aparatură
electrocasnică şi alte bunuri de folosinŃă îndelungată se prezintă în modul următor:

Grafic nr. 2 Dotarea la nivelul locuinŃelor intervievate
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Cifrele reprezintă numărul cazurilor din totalul de 209 studii de caz la nivelul gospodăriilor de etnie romă.

Întrebările în cazul dotării cu paturi şi scaune a fost : AveŃi suficiente paturi/scaune în
casă?
Grafic nr. 3 Dotarea la nivelul locuinŃelor intervievate
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Legalizarea actelor pentru terenuri şi locuinŃe
În foarte multe dintre comunităŃi există problema legalizării actelor pentru terenuri sau
pentru locuinŃe, eliberarea actelor de proprietate, încheierea contractelor de închiriere sau
de vânzare.
În Călăraşi Cartierul care se numeşte acum Orizont era un cartier numai de romi
spoitori. În anul 1982 casele lor au fost demolate. O parte dintre ei au primit apartamente
în oraş iar alŃii au fost mutaŃi în satul Tonea comuna Modelu. După revoluŃie cei din
satul Tonea s-au reîntors în oraş „şi-au făcut buletin de Călăraşi” şi au închiriat terenuri
agricole. Pe aceste terenuri şi-au construit ilegal case. Acum, se numeşte cartierul FNC.În
această zonă aproximativ 200 de case nu au acte nici pe teren, nici pentru case. Problema
cea mai mare la nivel de primărie este schimbarea destinaŃiei terenului din teren agricol în
teren intravilan şi eliberarea actelor de proprietate.
Pentru populaŃia de romi din Barcea una dintre priorităŃi este „punerea în legalitate a
caselor”, în condiŃiile în care, începând cu anul 1993, multe clădiri sunt construite fără
documentele necesare. Romii au construit case pe terenuri agricole, loturile lor date în
folosinŃă, fără a fi „scoase din circuitul agricol, iar acest lucru este o
problemă”(autorităŃi).
În Măcin “după revoluŃie, câteva familii şi-au construit case în extravilan numai pe
vorba primarului” (localnic). Acum există 15 case în zona Cenzurii fără autorizaŃie de
construcŃie, fără proiect pentru casă, fără acte de proprietate pe pământ. De un an de zile
terenul a fost trecut in intravilan, dar după spusele viceprimarului chiar şi în acestă caz
este practic imposibil sa li se legalizeze situaŃia.
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Foto 8: Movileni

În Movileni potrivit liderilor romi, penuria locurilor de casă este întreŃinută de primărie.
În curtea dispensarului ar fi disponibile 5 locuri de casă, susŃin romii bogaŃi din
comunitate, iar autorităŃile nu doresc să le cedeze. Romii se consideră discriminaŃi pentru
faptul că deşi primăria are terenuri extravilane („lăsate pârloagă”) refuză cererile
romilor. În comună sunt romi bogaŃi care vor înfiinŃeze o fermă.
În Iveşti, o problemă cu care se confruntă primăria, în cazul romilor căldărari este
racordarea frauduloasă a acestora la curent electric. Numai 30 de familii din 190 sunt
racordate legal pentru energie electrică. Au fost întreprinse o serie de acŃiuni de către
primărie pentru a stopa racordarea ilegală la reŃeaua electrică: „Numai eu, de când sunt
eu viceprimar au fost 6 acŃiuni, cu mascaŃi. Problema este însă nerezolvată în sensul că
vin mascaŃii taie cablurile ăştia de la RENEL, după aia căldărarii iar se leagă”. În acest
caz se produce o”discriminare inversă... în sensul că românii din zona respectivă sunt cei
care au de suferit în urma întreruperii curentului electric şi nu numai... ori nu au energie
electrică, or tensiunea este prea slabă... avem mari probleme cu căldărarii din punctul
ăsta de vedere”. (autorităŃi)
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CAPITOLUL VI
Alte probleme identificate

SituaŃia actelor de identitate
În toate comunităŃile de romi din eşantion a fost menŃionată lipsa actelor de identitate. În
medie în fiecare comunitate sunt minim 15 sau 20 de romi care nu au acte de identitate.
La nivelul gospodăriilor intervievate răspunsurile respondenŃilor sunt:
Grafic nr 4. SituaŃia actelor de identitate şi a actelor pentru locuinŃe în familiile intervievate
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În Gaujani este dat exemplul unui proiect pentru romi, în care aceştia erau ajutaŃi să-şi
facă buletine şi, deşi există mulŃi romi în comună care nu au acte valabile, „nu au vrut să
fie ajutaŃi prin acest proiect pentru că ei credeau că dacă se declară romi, în buletine o
să-i treacă Ńigani”(autorităŃi). ConştiinŃa “românizării “ lor este unul dintre motivele
pentru care foarte mulŃi dintre ei nu s-au declarat romi la recensământ „lipsa de educaŃie
îi face să nu se declare romi, crezând că în felul acesta ar avea nişte dezavantaje, când
dimpotrivă, ar fi avut, în anumite situaŃii, de câştigat” (asistentul social, rom).
În Buciumeni a fost desfăşurat în comună un proiect pentru înregistrare oficială a romilor
şi crearea documentelor de identitate (cărŃi de identitate şi certificate de naştere). Acest
proiect fost realizat împreună cu poliŃia, starea civilă şi AlianŃa Romilor.
În Călăraşi, mediatoarea sanitară s-a implicat activ pentru rezolvarea problemei actelor de
identitate: „am avut şi cazuri în care o fată era trecută în certificat ca fiind băiat, dar am

44

avut şi cazuri în care mamelor le era frică să declare copiii născuŃi gândindu-se că nu au
condiŃii să-i crească şi că ar putea să-i ia statul”(mediatoare sanitară, Călăraşi)
În Tecuci „nu avem date clare şi nici nu avem cum să verificăm efectiv, exact câŃi ar fi
sau n-ar fi” (autorităŃi, Tecuci). Nu există o evidenŃă clară a acestora pentru PoliŃie sau
pentru altă instituŃie. În contractele de închiriere sunt trecuŃi doar o parte din membrii
gospodăriei: ”Dacă te duci inopinant poŃi să găseşti şi 14 acolo” (autorităŃi, Tecuci).
Lipsa unei evidenŃe a familiilor sărace la nivelul consiliului local împiedică sau chiar
stopează acŃiunile de îmbunătăŃire a vieŃii romilor. Cei aflaŃi în această situaŃie nu pot
beneficia nici de venitul minim garantat şi nici de serviciile aferente cum este cazul
Centrului Social Integrat „O viaŃă mai bună”. Centrul este realizat în mare parte cu
fonduri Phare, pe structura unei foste cantine. În cadrul centrului se asigură o masă pentru
20 de zile la copii şi la bătrâni, cât şi un centru de zi pentru copii. Selectarea acestora se
face din baza de date a familiilor ce beneficiează de ajutor social pe baza actelor de
identitate. Totuşi mulŃi dintre romi nu au nici până acum buletin şi uneori nici certificate
de naştere, situaŃie ce face practic imposibilă acordarea venitului minim garantat şi a
serviciilor sociale aferente. La sfârşitul lunii mai 2005, fondurile Phare se vor termina iar
consiliul local va fi nevoit să susŃină financiar centrul, deşi la momentul actual nu are
resursele necesare. În caz contrar centrul de ajutor social riscă să dispară. AutorităŃile
locale încearcă să acŃioneze în plan politic şi economic pentru a atrage fonduri.

Acordarea venitului minim garantat de stat

Există reglementări locale diferite de la o comunitate la alta în vederea stabilirii criteriilor
de acordare a venitului minim garantat. În comunităŃile studiate între 60 şi 90% dintre
ajutoarele sociale sunt direcŃionate spre populaŃia de etnie romă. Atitudinea populaŃiei
majoritare faŃă de acordarea veniturilor minime garantate romilor este diferită de la o
zonă la alta.
În comuna Barcea acordarea venitului minim garantat considerată ca fiind binevenită
„pentru că romii nu au mai furat de atunci, sau au furat mult mai puŃin”(localnic). Pe de
altă parte dacă li s-ar acorda prea multe avantaje materiale romilor „primarul şi
viceprimarul sunt luaŃi la rost de români”.
Una dintre acestea este perceperea taxei pe „forŃa activă”, taxa pe care o opreşte bugetul
local de la beneficiarii în vârstă de peste 16 ani.
În urma hotărârii Consiliului local din Barcea aceasta este în valoare de 600.000 lei. Taxa
de „forŃă activă” nu se mai percepe la bătrâni de peste 62 ani (bărbaŃi) şi 60 ani (femei).
Consilierul pe problemele romilor s-a opus acestei taxe pentru că, a argumentat el, romii
merg să muncească numai vara ca zilieri. Ziua de muncă s-a plătit în Barcea până la
200.000 lei anul trecut, în 2004. Consiliul local s-a inspirat în această hotărâre şi din
faptul că „precepŃia de la Barcea primeşte de diferite firme fax-uri din care rezultă că
romii au muncit” (primar).
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În Buciumeni, romii sunt în general nemulŃumiŃi de o hotărâre a Consiliului local prin
care bugetul primăriei absoarbe de la fiecare beneficiar al venitului minim garantat (cf.
Legii 416/2002), 400.000 lei lunar.
În Movileni, taxa oprită este de 500.000 lei. Argumentul autorităŃilor este recunoaşterea
faptului că majoritatea beneficiarilor acestor venituri îşi suplimentează veniturile prin
diverse activităŃi ocazionale.
În Bălcescu, SpanŃov, Singureni, Curcani, Găujani, bugetele primăriilor nu fac faŃă
nevoilor sociale ale comunei, de obicei plata ajutorului se face cu întârziere sau se dă o
dată, pentru 2-3 luni.
În Macin primăria a luat hotararea ca, din raŃiunea de a se evita aglomeraŃia din primărie,
venitul minim garantat să fie acordat prin intermediul cardurilor bancare. Astfel,
persoanele cu situaŃii economice foarte dificile, care probabil nu au avut până la
momentul respectiv nici un fel de contact cu instituŃia bancară, dispun acum de un
„înfricosator” card bancar, a cărui utilizare este pentru mulŃi dintre ei imposibil de
descifrat. O dată cu aceasta au apărut şi probleme inerente legate de utilizarea cardului
cum ar fi: pierderea lui, uitarea parolei sau pur şi simplu neştiinŃa de a-l folosi.
ComercianŃii din Carieră (cartier al oraşului), de etnie romă, proprietarii singurelor două
magazine care exista în cartier şi singurii dispuşi să vândă pe credit au găsit o soluŃie
pentru această situaŃie delicată. Putem spune că instituŃia „vânzarii pe credit” s-a adaptat
spectaculos la noile condiŃii. Când cineva vine să cumpere ceva, este trecut pe caiet cu
suma pe care trebuie să o plateasca. Patronul opreşte cardul respectivului drept garanŃie
că produsul va fi plătit, iar la sfârşitul lunii merge cu toate cardurile strânse la banca,
scoate toŃi banii, opreşte datoriile care s-au acumulat şi dă asistaŃilor sociali restul de
bani. Probabil ca singurii pentru care aceasta masura este utilă sunt patronii care astfel
sunt siguri că îşi vor recupera banii pentru mărfurile date pe datorie.
În Vedea există „romi bogaŃi“ care au strâns ceva bani din fier vechi, din furturi sau
muncă în străinătate, „care au maşini scumpe în curte, dar spun că nu sunt ale lor şi “au
tupeu “ să ceară ajutor social”. (autorităŃi)
În Găujani, sursa principală de venit a romilor rămâne ajutorul social ( bugetul Primăriei
este unul modest, încasările anuale din taxe şi impozite nedepăşind 700 de milioane de lei
/ an, ceea ce reprezintă mai puŃin decât suma necesară acordării venitului minim garantat
- romii reprezintă peste două treimi din numărul total de beneficiari de ajutor social, în
rândul acestei etnii, 90 % din populaŃie fiind beneficiară. Cu anumite fluctuaŃii, în
perioada când muncesc în străinătate şi încă 3 luni după ce se întorc, nu mai beneficiază
de acest ajutor (printr-o hotărâre Consiliului local).
În GalaŃi, acordarea venitului minim garantat este condiŃionat de obligativitatea frecvenŃei
la şcoală. „La noi nu ia nici un rom unul venitul minim garantat dacă nu-şi trimite copiii
la şcoală”(autorităŃi). Titularii dosarelor de ajutor social sunt dependenŃi (ei şi familiile
lor) de veniturile în cauză. Numărul dosarelor beneficiarilor legii venitului minim
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garantat sunt în număr de 1700 le nivelul municipiului, 1200 dintre acestea fiind acordate
romilor (funcŃionar Autoritatea Tutelară, Primăria M. GalaŃi). Beneficiarii acestei legi,
bătrânii şi copiii sau persoanele cu dizabilităŃi, merg la cantina de ajutor social. Pentru
copii intrarea la cantină este liberă, restul persoanelor înscrise contribuie cu o sumă
„simbolică”. Persoanele eligibile primesc şi un ajutor pentru lemne la începutul fiecărei
ierni, în valoare de 2 milioane lei.
EducaŃie şi şcoală
Atitudinea romilor faŃă de şcoală este diferită de la o comunitate la alta. Pe fondul
aceloraşi probleme economice şi sociale în comunităŃi cum ar fi Babadagul „numărul
celor care frecventează şcoala a crescut foarte mult în ultimii 10 ani, de la 10-20 de
copii romi la peste 100, au fost organizate si 2 clase de alfabetizare, care au fost
promovate de aprox 30 de tineri”, în vreme ce în Măcin absenteismul este foarte frecvent.
Se pare că aici, părinŃii nu sunt îngrijoraŃi, dimpotrivă: „PărinŃii neavând şcoala, cred că
copilul se poate îmbolnăvi dacă învaŃă prea mult şi îi mai lasă să stea şi pe acasă, să nu
obosească. Dacă vremea nu e bună, nu au nici cu ce să îi îmbrace şi atunci îl Ńin acasă să
nu se îmbolnăvească. La clasele V-VIII vârsta îşi spune cuvântul, iar cazurile de abandon
cresc, fetele încep să se mărite, băieŃii să muncească. Sunt foarte puŃini cei care merg la
liceu sau la şcoala profesională. (profesoară Măcin).
În ce priveşte învăŃământul în limba romani, reprezentanŃii romilor oscilează între
respingere: „Noi nu suntem pentru şcoli separate. De ce? GeneraŃia mea a învăŃat la un
loc cu românii şi a fost bine. łiganu dacă îl vede pe român că face, face şi el. Ia unul de
la altul, şi asta e bine pentru Ńigan” (lider rom, OlteniŃa) şi promovare a acestuia: „eu nu
vorbesc limba romani, dar îi sfătuiesc pe copiii mei să înveŃe pentru că în felul acesta ne
păstrăm identitatea”(mediator şcolar, Iveşti).
Pentru şcolile de alfabetizare principala problemă este recunoaşterea acestora şi
eliberarea unor „diploma atestatoare”(Babadag).
Relatii interetnice
RelaŃiile interetnice între grupurile de romi şi populaŃia majoritară se distribuie diferit în
funcŃie de comunitate de la coabitare paşnică şi colaborare (OlteniŃa, Călăraşi, Bălcescu,
Găujani, Frăteşti) până la discriminare evidentă şi chiar agresare fizică sau verbală
(Movileni).
În OlteniŃa „noi trăim aici cu toŃii, am muncit împreună pe vremea lui Ceaşescu, am fost
colegi de şcoală, apoi de muncă. Dacă eu fac nuntă la copilul meu, îi chem şi pe români,
dacă ei fac nuntă, mă cheamă şi pe mine. Acum e greu pentru toŃi. Nici unul nu mai avem
de muncă. Şi românii stau acasă ca şi noi. ViaŃa e aceeaşi pentru toŃi. La noi nu se fac
diferenŃe” (lider rom)
În Bălcescu „putem spune nu există diferenŃe mari între romi şi români, sunt şi români
care trăiesc foarte rău si romi care trăiesc mai bine. Cel mai înstărit om din sat este un
rom, care este si consilier în primarie”(autorităŃi)
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În Găujani romii sunt mai amărâŃi decât românii, în principal, pentru că “le lipseşte
ambiŃia “ (asistent social, rom ). O altă cauză este mentalitatea romilor care caută “ un
câştig uşor cu muncă puŃină “ (autorităŃi, Găujani ). În ceea ce priveşte coabitarea cu
populaŃia românească, cei intervievaŃi o consideră ca fiind una fără probleme, romii ,
chiar dacă locuiesc, în general, separat de români, se înŃeleg bine cu aceştia şi sunt
integraŃi în comunitate. Copiii romi învaŃă la aceleaşi şcoli şi în clase comune cu copii
români.
În Frăteşti romii sunt bine integraŃi social şi nu se simt discriminaŃi de către români, fiind,
în general, „destul de bine priviŃi, trăind în mijlocul românilor”, chiar dacă locuiesc
concentraŃi în anumite părŃi ale satului.
În Curcani „între români şi romi e o relaŃie permanentă. Nu e vorba de izolarea romilor
în nici un caz. Aici nu sunt clanuri, nu sunt conflicte. Nu au lider. Romii sunt paşnici,
integraŃi”(autorităŃi).
În GalaŃi, romii sunt stereotipizaŃi în termeni negativi de populaŃia de etnie română. „Sunt
văzuŃi prost, câteodată subiectiv, câteodată obiectiv” (primar GalaŃi). La nivelul
primăriei, discursul oficial poate fi rezumat prin cuvintele primarului: „sunt şi ei oameni,
au greutăŃi şi trebuie făcut ceva cu ei, trebuie să-i ajutăm să se integreze în societate, cel
puŃin tinerii ăştia care sunt acum şi merg la şcoală”. Cele mai mari semne de întrebare
legate de populaŃia de romi a oraşului se referă la tineri. EducaŃia şi accesul la locuri de
muncă sunt două probleme interdependente, iar gradul scăzut de acces la serviciile
publice şi lipsa competiŃiei deschise, non-discriminatorii între „români” şi romi pe piaŃa
muncii sunt factori de dezintegrare socială. O posibilă rezolvare este discriminarea
pozitivă conform „modelului american”, invocat în interviurile cu reprezentanŃii
primăriei: „trebuie să aibă cum e la americani: când se dă concurs şi sunt doi la concurs,
un negru şi un alb, dacă sunt de valori egale câştigă ăla negru”. Problemele de integrare
a romilor vin mai ales după terminarea şcolii, astfel încât ar trebui să li se acorde mai
multe şanse pe piaŃa muncii. În GalaŃi, deşi discriminarea nu este asumată de angajatori
ca regulă de recrutare, ea este totuşi aplicată în cazul romilor: ”nu găseşti discriminare
dar vorba aia, depinde de muncă, dacă e o muncă de birou, de conducere, de nu-ştiu-ce,
sigur că angajatorii chiar dacă nu fac discriminare, tot nu-l angajează”.
În Măcin în rândul romilor se discută despre discriminarea acestora la angajare, dat fiind
numărul foarte mic al romilor care sunt angajaŃi raportat la numărul total al acestora
comparativ cu populaŃia română. Aceasta discriminare reclamată, “poate fi rezultatul neeligiblităŃii cu condiŃiile de angajare ce pot rezulta din nivelul de educaŃie mai mic al
populaŃiei rome sau dintr-o imagine negativă pe care angajatorii o au faŃă de romi în
ceea ce priveşte seriozitatea în muncă”(autorităŃi). ExistenŃa unei imagini negative a
populaŃiei rome la nivelul oraşului este indicată şi de existenŃa unor apelative peiorative
la adresa romilor: „La mine în oraş în mare parte romii sunt ‚tigani’ si ‚cioroi’, mai nou
‚pasăre’ (cei mai tineri)” (meditor sanitar).
În Movileni, există o singură discotecă în care nu sunt primiŃi romii (cei mai săraci). În
comună au avut loc agresiuni împotriva romilor. Liderii romi afirmă că poliŃia a Ńinut
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partea românilor care s-au organizat şi i-au agresat pe romi. Certurile pornesc de obicei
de la agresarea copiilor minori romi de către români.
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CAPITOLUL VII
Starea de sănătate a populaŃiei de romi şi accesul acesteia la
serviciile publice de sănătate

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principala pârghie în ocrotirea sănătăŃii
populaŃiei din România. Asigurările de sănătate sunt obligatorii şi funcŃionează
descentralizat pe baza principiului solidarităŃii, subsidiarităŃii în colectarea şi utilizarea
fondurilor precum şi a dreptului alegerii libere de către asiguraŃi a medicului, a unităŃii
sanitare şi a casei de asigurări de sănătate5.
AsistenŃa medicală curativă se asigură în cadrul unui sistem de asigurări sociale de
sănătate, potrivit legii, după cum urmează:
a) asistenŃa medicală primară, prin cabinete medicale de stat sau private;
b)asistenŃa medicală de specialitate, prin cabinete medicale, spitale, centre de
diagnostic şi tratament, centre de sănătate sau alte unităŃi de profil, de stat sau private
Furnizorii de servicii medicale sunt: medicii de familie, ambulatorii de specialitate,
spitale farmacii care onorează reŃete gratuite sau compensate, servicii de transport
medical si de urgenŃa, laboratoare clinice, furnizori de servicii de îngrijire medicală la
domiciliu, furnizori de servicii de recuperare medicală.
Aşadar în România există două tipuri fundamentale de asigurare de sănătate:
1. asigurare cu plata contribuŃiei
2. asigurare fără plata contribuŃiei: (toŃi copii până la vârsta de 18 ani sau până la 26 dacă
sunt elevi, ucenici sau studenŃi şi nu realizează venituri din muncă, soŃul soŃia şi părinŃii
fără venituri proprii, aflaŃi în întreŃinerea unei persoane asigurate, veteranii de război,
revoluŃionari, persoane cu handicap, bolnavii cu afecŃiuni incluse în programele naŃionale
ale Ministerului SănătăŃii, persoane care primesc venitul minim garantat, indemnizaŃie de
şomaj, alocaŃie de sprijin (conform legii 416 din 2001), femei însărcinate care nu au nici
un venit, persoanele care satisfac serviciul militar în termen
Persoanele care nu fac dovada calităŃii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai
în cazul urgenŃelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenŃial endemo-epidemic în
cadrul unui pachet minimal de servicii medicale.
Din cercetările efectuate în comunităŃi au fost identificate două mecanisme de excludere
a populaŃiei din sistemul public de sănătate :

5

Ordonanta de UrgenŃa a Guvernului nr. 150 din 2002
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- excluderea formală: în această categorie intrând toate persoanele care nu îndeplinesc
condiŃiile prevăzute de legea, pentru a beneficia de actul public medical, ne-asiguraŃii
excluşii din sistemul asigurărilor de sănătate (cei fără acte de identitate, familii fără
minim un angajat, fără venit minim garantat, care nu a fost luat în evidenŃele instituŃiilor)
- excludere informală care poate fi denumită ca fiind „excluderea incluşilor” sau
excluderea asiguraŃilor care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege dar care din diverse
motive care Ńin de funcŃionarea deficitară a întregului sistem de sănătate, contexte
specifice locale, prejudecăŃi sociale, culturale sau etnice excluşi de la servicii de sănătate
(cei care sunt neinformaŃi despre drepturile pe care le au în calitate de asigurat, fără bani
pentru transport, fără bani pentru costuri suplimentare).

CETĂłEAN AL
ROMÂNIEI

Fără acte de
identitate

Cu acte de identitate

Asigurat cu plata
contribuŃiei

Salariat

Asigurat fără plata
contribuŃiei (copii,
gravide, un salariat în
familie, VMG, etc)

Neasigurat (nu
intră în
categoriile legii)

Sezonier plătitor de contribuŃii lunare

pachet
minimal de
servicii
medicale
servicii
medicale
numai în
cazul
urgenŃelor
medicochirurgica
le şi al
bolilor cu
potenŃial
endemo
epidemic

În Ńara noastră, cele mai frecvente caracteristici ale persoanelor excluse ori cu acces
diminuat la diverse beneficii medicale sunt următoarele: dispun de resurse economice (şi
venituri monetare) reduse, au un plasament rezidenŃial dezavantajos în raport cu situarea
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spaŃială a ofertei relevante de servicii medicale, familii din rural, ori din alte zone ce oferă
oportunităŃi reduse de solicitare pe plan local a unor servicii medicale, au dificultăŃi în
accesarea informaŃiilor utile privind oportunităŃile de asistenŃă existente, au în multe
cazuri, un nivel scăzut de educaŃie, dispun de un statut profesional sau etnic minoritar
cazul minorităŃii de etnie romă, familiile neasigurate cu venituri mici, persoanele care
trăiesc din câştiguri ocazionale, din ajutorul de şomaj sau asistenŃa socială, persoane
vârstnice fără venituri sau cu venituri foarte mici – în special foşti cooperatori din rural,
copii şi tineri fără familie sau fără domiciliu stabil.
În ce priveşte situaŃia romilor aceştia se încadrează în ambele tipuri de excluziune atât
excluziune formală cât şi cea informală.
Principala pârghie în excluziunea formală a romilor este lipsa actelor de identitate.
AbsenŃa actelor de identitate exclude persoana respectivă de la posibilităŃile de exercitare
a majorităŃii drepturilor sociale, inclusiv dreptul la asistenŃă medicală gratuită sau cu
înlesniri de plată, deoarece serviciile prestate nu pot fi înregistrate în evidenŃele contabile
ale unităŃilor prestatoare şi deci nu pot fi decontate de acestea. Persoana aflată în această
situaŃie, nici măcar nu se poate înscrie pe lista unui medic de familie.
După cum demonstram în capitolele anterioare, există la nivelul fiecărei comunităŃi
studiate un număr cuprins în medie între 10 şi 40 de persoane care nu au acte de
identitate. De regulă aceştia se află în sărăcie extremă, sunt oameni “dezumanizaŃi, care
trăiesc în gropi săpate în pământ şi mânâncă din gunoaie ca animale”(medic de familie)
sau care „nu au un calendar, un ceas în casă, nu ştiu când sunt născuŃi, cât e ceasul şi pe
ce lume trăiesc” (medic de familie).
SituaŃia cea mai gravă este în cazul comunităŃii de romi turci din Babadag, unde numărul
celor care nu au acte este foarte mare. În Tulcea spre exemplu, aproximativ 5% dintre
romi se află în această situaŃie (lider rom).
În ciuda acestor reglementări legale se pare că în realitate datele empirice dovedesc
oarecum contrariul. Spre exemplu în Galati „au fost primiŃi la spital în internare şi romi
fără acte de identitate”(medic de familie), în Măcin, mediatoarea sanitară povesteşte că
are o foarte bună colaborare cu doamna doctor de familie şi că toŃi romii au fost înscrişi:
„i-am înscris pe toŃi la medicul de familie; chiar şi copiii fără acte au fost consultaŃi”
(mediator sanitar).
În Vedea, aproape jumătate dintre romii din comună nu au acoperită asigurarea medicală.
Totuşi, medicul , fiind şi locuitor al comunei, nu Ńine cont de lucrul acesta şi îi consultă şi
îi tratează şi pe aceştia. Lipsa asigurării medicale este dublată în unele cazuri de romi , de
lipsa actelor de identitate valabile- aproximativ 20 de persoane (estimările asistentului
social).
Excluziunea formală datorată neîncadrării în nici una dintre categoriile prevăzute de lege
este caracteristică în egală măsură atât romilor cât şi românilor aflaŃi în sărăcie extremă
sau în situaŃii neprevăzute de lege (o parte a populaŃiei rurale, lipsite de venituri,
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neinformate despre plata taxelor, bătrâni fără pensii, etc).
Excluderea informală a romilor
În ceea ce priveşte excluderea informală a romilor de la servicii de asistenŃă
medicală există două categorii importante de factori şi anume:
1. factori generali care Ńin de modul de organizare şi funcŃionare a sistemului de
asistenŃa sanitara în România
2. factori specifici care Ńin de practici culturale, mentalităŃi specifice etniei dar şi de
inadvertenŃe de adecvare şi comunicare, stereotipuri, prejudecăŃi ale majoritarilor
vizavi de populaŃia de etnie romă.
1. Factori generali care Ńin de modul de organizare şi funcŃionare a sistemului de
asistenŃă sanitară în România sunt:
- Costurile formale şi informale ale asistenŃei medicale sunt prohibitive pentru cei mai
mulŃi dintre solicitanŃii de etnie romă ai serviciilor publice. 34,6 % din totalul
nemulŃumirilor de populaŃia de etnie romă sunt motivate în fapt, serviciile medicale
gratuite sunt oferite contra cost (Sursa: Ancheta Romii, 1998, C. Zamfir, M. Preda, coord.
2002). În prezent, pentru toată populaŃia din Ńara noastră, a solicita serviciile medicale
publice presupune, după caz, a cheltui mai mulŃi sau mai puŃini bani. În primul rând, este
nevoie de bani pentru a achita onorariul medicului„şpaga”, care, chiar dacă nu este
instituit formal poate condiŃiona uneori calitatea serviciului. În cazul internării într-un
spital, cheltuielile pot atinge cifre absolut prohibitive, deoarece există un întreg aparat de
personal care dacă nu-şi primeşte stimulentul economic, nu funcŃionează. Studii recente
la nivel naŃional arată că 41% dintre respondenŃi susŃin că au plătit în plus (Şpaga la
români, ICCV, 2004). În acest sens între instituŃiile medicale, spitalele si policlinicile se
detaşează net în ierarhia instituŃiilor care în care s-a oferit şi altceva în afara taxelor
oficiale. Pe de altă parte, acelaşi studiu arată că 63% dintre intervievaŃi susŃin că au fost
trataŃi corect deşi nu au dat şpaga. (Şpaga la români, ICCV, 2004).
- Calitatea scăzută a prestaŃiilor medicale a determinat în multe cazuri reducerea
exprimării nevoilor de servicii din partea populaŃiei. Totuşi, faptul că unele unităŃi
sanitare funcŃionează încă fără autorizaŃie, ori cu autorizaŃie pe termen limitat, măreşte
riscul unor practici medicale neconforme cu prevederile ştiinŃifice de intervenŃie şi
tratament medical.
- DistribuŃii disproporŃionate a unităŃilor ce oferă servicii medicale, în profil teritorial,
Observăm ponderea deosebit de ridicată a populaŃiei din rural – îndeosebi a celei sărace,
care reclamă lipsa serviciilor de sănătate din localitate. Limitarea accesului populaŃiei
(sărace şi chiar non-sărace) la serviciile medicale are loc şi din cauza situării rezidenŃiale
a unor gospodării, în raport cu poziŃionarea geografică a ofertei de servicii medicale.
TendinŃele de restructurare ale sistemului naŃional de asistenŃă medicală publică, pe
fondul menŃinerii unei distribuŃii disproporŃionate a unităŃilor ce oferă servicii medicale,
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în profil teritorial, au produs numeroase efecte negative în planul accesului fizic al
populaŃiei la serviciile medicale. (vezi Anexa 2).
Harta nr.6 UnităŃi sanitare în GalaŃi, Tulcea
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Harta nr.7 UnităŃi sanitare în Giurgiu, Călăraşi
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- Dezechilibrul raportului în ceea ce priveşte partea curativă dar şi cea preventivă
"Medicii de la noi nu stiu decât să trateze, nu fac prevenŃie, iar românii sunt învăŃaŃi să
meargă la medic doar atunci când îi doare, nu acŃionează preventiv, pentru a plăti mai
puŃin. Pe lângă înfiinŃarea catedrelor de cardiologie preventivă, şi medicii de familie ar
trebui instruiŃi să facă prevenŃie. Astfel de măsuri n-ar costa aproape nimic"(medic de
familie)
- DificultăŃile medicilor de familie
o Foarte mulŃi dintre medicii intervievaŃi recunosc existenŃa unor probleme
birocratice şi administrative mai degrabă decât cele legate de actul medical sau de
relaŃia cu pacienŃii. Medicii de familie sunt confruntati cu plata mare a costuriloe
pentru cabinete, cu obligaŃii birocratice care nu-i mai lasă timp de consultatii, cu
sarcini de serviciu prea multe pentru o motivaŃie prea mică. „De la statutul de
persoană care exercită o profesie liberală, medicul de familie se vede în postura
celui mai dezavantajat salariat, incapabil să se opună unui sistem care-i lasă
doar două alternative: să accepte inacceptabilul sau să intre în şomaj, părăsind
cabinetul dat în comodat”(medic de familie) .
o Un alt tip de probleme îl reprezintă suprapopularea listelor medicilor de familie.
Spre exemplu în oraşul Măcin există 4 patru medici de familie, care trebuie să
îngrijească un jur de 11000 de persoane. Dacă persoanele ar fi distribuite în mod
egal, aceasta ar însemna aproape 3000 de cazuri pentru fiecare medic. Cifra
situată mult peste optimul (de 1000) desfăşurării unei activităŃi normale. Putem
spune aşadar ca oraşul se confrunta cu un deficit de medici de familie. În Tulcea
în ceea ce priveşte numărul de pacienŃi raportaŃi la un medic, întâlnim şi situaŃii în
care un medic poate avea până la aproape 4000 de pacienti (ex. unul dintre doctori
are 3600 de pacienŃi, dintre care 500-600 sunt romi).
o Lipsa de informare a pacienŃilor „Sistemul este greoi, ar trebui să pierd prea mult
timp explicând fiecărui pacient cum stau lucrurile, care îi sunt drepturile şi
obligaŃiile, ar trebui făcute campanii de informare pe această temă”(medic de
familie)
o În majoritatea comunelor studiate medicii sunt navetişti. Din această cauză timpul
real pentru consultaŃii este mult diminuat. De regulă la nivelul fiecărei comune
există câte un medic (în centrul de comună) care deserveşte pacienŃii din toate
celelalte sate
În Izvoarele există un singur cabinet medical pentru toate cele 4 sate. Acesta face
naveta de la Tulcea în fiecare zi. Cabinetul are un singur asistent medical.
În Clejani există un dispensar, cu doi medici de familie, care nu locuiesc în
comuna, Există şi o famacie cu medicamente compensate.
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În Valea Teilor, serviciile de asistenta medicala care ar putea avea o evidenta a
pacientilor sunt practic inexistente. În ciuda distanŃei foarte mari faŃă de centrul de
comună (15 km) şi a calităŃii drumului, în sat nu există nici un cabinet medical, nu
există farmacie. O parte dintre locuitori, cei mai înstăriŃi, sunt înscrisi la medic de
familie în Tulcea. “Până acum două luni exista un medic din Tulcea care venea în
sat o dată pe săptămână, acum insa nu mai vine. S-au facut demersuri pentru
aducerea unui asistent în sat… acesta era aşteptat… să se instaleze în sat. O
salvare din Tulcea are nevoie de aproximativ 2 ore pentru a ajunge în sat, în
condiŃiile atmosferice normale.”(localnic)
În Barcea, sunt doi medici de familie, care locuiesc la Tecuci, din cauza suprafeŃei
mari a comunei şi a numărului mare de locuitori, personalul medical este
insuficient.
În Buciumeni, există în fiecare sat al comunei câte un punct sanitar, iar medicul
de familie pleacă o zi pe săptămână pe teren, în satele unde i se solicită serviciile.
Tot în timpul deplasărilor în cele patru sate medicul se ocupă cu vaccinări şi cu
tratarea bolilor cronice. Depărtarea unor sate de centrul comunei este menŃionat ca
un dezavantaj în anumite discuŃii (cu asistenta medicală spre exemplu). O
problemă reală la nivelul comunei a fost procesul schimbării medicului de familie.
De la 1 februarie, fostul medic s-a transferat în Iaşi la o clinică astfel încât
localnicii au rămas fără doctor. Noul medic a apărut de curând, locuieşte în GalaŃi
dar se va muta în comună. Atât localnicii cât şi el se plâng că datorită unor
proceduri birocratice foarte complicate care au loc la schimbarea medicului de
familie satul a rămas fără cabinet medical aproximativ o lună.
În Movileni, mare problemă a comunei este legată de medicii de familie. În
comună sunt 2 medici navetişti din Tecuci, care vin la ora 10.00 şi se întorc la
12.00 pentru că au şi cabinete particulare în Tecuci. Sâmbătă şi duminică nu este
nimeni la dispensar. Medicii de familie nu se înŃeleg între ei pentru că fiecare are
pacienŃii lui, iar dacă unul dintre ei nu este în comună, celălalt nu doreşte să
primească la consult pacienŃii celuilalt.

În Bălcescu, la nivel de comună, există un singur medic de familie şi o singură
asistentă. Cabinetul este situat în centru comunei. Medicul face faŃă cu greu
populaŃiei numeroase pe care o are în grijă. Pentru satul Bălcescu, doctorul merge
o dată pe săptămână să dea consultaŃii sau pentru campaniile de vaccinare în sat,
la dispensarul care este improvizat în clădirea poştei. Lipsa unui medic de familie
în satul lor este una dintre problemele importante ale satului.
În Ciucurova, la nivelul comunei există un dispensar în care lucrează doi medici
de familie, cu cabinete separate.
o Lipsa asistentelor medicale Una dintre problemele generale sesizate de aproape
toŃi medicii de familie intervievaŃi este numărul foarte mic de asistente medicale
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care sunt angajate într-un cabinet medical, ceea ce îngreunează buna desfăşurare a
activităŃilor medicale. Optimul teoretic este de o asistentă medicală la 1000 de
pacienŃi, însă la majoritatea cabinetelor este angajată numai o asistentă. Această
situaŃie apare fie din lipsa banilor pentru a putea plăti un salariu adecvat pentru
munca depusă, fie datorită insuficienŃei personalului calificat pentru acest
domeniu.
În Valea Teilor “exista o moaşa care însă a îmbătrânit (a iesit la pensie) şi nu mai
vrea să facă injecŃii fără să ia bani. Ea nu poate să ne dea trimiteri” (mediator
sanitar).
În Buciumeni, pe lângă medic se află asistenta medicală, localnică, cu o vechime
de 37 de ani de muncă în domeniu. „Moaşa se bucură de o foarte mare apreciere şi
popularitate în rândurile oamenilor, şi pentru faptul, că a răspuns întotdeauna
solicitărilor şi nevoilor lor, chiar la ore târzii din noapte”(mediator sanitar).
În Movileni, asistenta medicală (localnică) este greu de abordat în caz de urgenŃă.
„Doamna asistentă nu prea poate fi deranjată” (lider rom). Romii sunt
majoritatea înscrişi la medicii de familie dar „nu cunosc tratamentele. În
momentul în care are de făcut o injecŃie de 6 ori pe zi, la cine poate să se ducă
atunci? La nimeni, oamenii apelează la cunoştinŃele proprii, la vecini” (lider
local rom).
o În comunităŃile studiate dispensarele medicale nu dispun de infrastructura şi
logistica corespunzătoare unor servicii de planificare familială.

o De asemenea, în rural, sunt reprezentate destul de slab ori chiar lipsesc serviciile
medicale de asistare a sarcinii, naşterii şi noului născut. Astfel se şi explică, în
bună parte, menŃinerea unei rate a mortalităŃi infantile deosebit de ridicate la nivel
naŃional (18‰), comparativ cu valorile existente în alte Ńări europene.
o AbsenŃa unor farmacii este percepută ca fiind o problemă mai gravă decât decât
lipsa unor dispensare sau policlinici, dată fiind tendinŃa de autoadministrare a
unor tratamente, în caz de urgenŃă, sau de lipsă a mijloacelor economice necesare
accesării unui cabinet medical dintr-o altă localitate. În Movileni „Mai bine se
înŃeleg oamenii cu farmacista decât cu medicul sau cu asistenta”. Farmacista din
comună vinde romilor medicamente şi pe credit. Este înŃelegătoare, înŃelege
situaŃiile”(localnic). Sunt multe medicamente speciale care nu se găsesc în
comună, bolnavii sunt nevoiŃi să meargă la GalaŃi pentru a le procura.

RelaŃiile populaŃiei de etnie romă cu furnizorii de servicii medicale
La nivelul anului 1998, 28,1 % dintre respondenŃii de etnie romă apreciază că romii sunt
trataŃi mai prost atunci când merg la medic comparativ cu alte etnii. Pe de altă parte un
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procent de 5,2 % romi menŃionează incidenŃa discriminării pozitive. (C. Zamfir, M.
Preda, coord.2002) MenŃionăm că cele mai frecvente motive de nemulŃumire ale
populaŃiei romă faŃă de oferta de servicii medicale publice, derivă din faptul că: pacienŃii
întâmpină mari dificultăŃi în procurarea medicamentelor, există disfuncŃionalităŃi în
programul dispensarului, există o lipsă de interes pentru pacienŃi.
Pe de altă parte există nemulŃumiri ale medicilor de familie, vizavi de pacienŃii de etnie
romă care sunt:
nerespectarea de către unii reprezentanŃi ai etniei romă a normelor de
comportament social larg acceptate în comunităŃile majoritare, atât ca urmare a
carenŃelor moral-educative ale multora dintre reprezentanŃii etniei romă, cât şi din
cauza diferenŃelor de ordin cultural dintre populaŃia majoritară şi etnia romă
„numai 10 familii sunt normali, restul sunt ca animalele, nu pot sa ma inteleg cu
ei, fac galagie, nu stau la rand, fac scandal daca nu le dau retete,vinla consultatie
in fiecare săptmâna” (medic de familie). Din discutia pe care am avut-o reisea
faptul ca situatia este practic scapata de sub contro, romii avand o atitudine de
forŃa în relaŃiile cu medicii: „dacă nu le dau reŃete vin în gară, fac scandal, tot nu
scap de ei pană nu le prescriu ceva, fie ele şi vitamine dacă sunt sănătoşii”
(medic de familie).
-

inconsecvenŃa vizitelor la medicul de familie „Vin la consultaŃie foarte des, chiar
daca nu sunt bolnavi, doar pentru a primii retete. Nu scap de ei până nu le dau
reŃete, vin si strigă pe gol, îmi bat în geam…am auzit ca vând medicamentele in
satele vecine).”(medic de familie La unul dintre cabinete în ziua realizarii
interviului se facusera 15 consultatii fara a fi identificat cineva bolnav. „Se duc si
doi medici pe zi, la medicul de familie si la spital, numai sa primeasca ceva”
(medic de familie Babadag) sau „Câteodată mă duc la dispensar si stau acolo
singura, nu vin la consultaŃie nici dac trimit după ei. Vin doar atunci când se simt
foarte rău” (medic de familie)

-

neîndeplinirea unor standarde minime de igienă determină unele reacŃii de
discriminare din partea personalului medical. Trebuie menŃionat însă că
neîndeplinirea unor standarde minime de igienă personală determină reacŃii
similare nu numai faŃă de etnia romă. Pentru populaŃia de romi însă absenŃa
surselor de apă potabilă constituie într-adevăr, o problemă socială deosebită.
Lipsa ori calitatea precară a apei consumate de romi (care trăiesc la periferia unor
comunităŃi, pe câmp ori în clădiri-ruine dezafectate)

-

aglomerarea care se creează în cazul pacienŃilor de etnie romă. Spre exemplu,
tradiŃia unor grupuri de romi presupune faptul că la doctor fetele necăsătorite vin
cu mama lor, iar cele căsătorite vin însoŃite de soŃ sau soacre sau în cazul femeilor
musulmane care nu vin la consultaŃii în timpul sarcinii deoarece: „Barbatii nu
prea le lasă, au impresia că dacă se dezbracă aici noi profitam de ele” (medic de
familie).
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-

întârzierea vaccinarilor este una dintre cele mai mari probleme ale sănătăŃii
copiilor. În Călăraşi, la unul dintre cabinete, din 20 de copii se prezentaseră doar 2
în luna februrie. Medicii au dificultăŃi în a explica modul de a acŃiune a unui
vaccin şi de a convinge despre necesitatea lor. În foarte multe cazuri, febra,
reactie postvaccin absolut normală, crează panică în rândul mamelor, care vor
refuza vaccinarile viitoare şi le vor influenŃa şi pe vecine, rude, alte femei cu care
intra în contact: „Din cauza faptului că nu au şcoala, nu înteleg importanta
vaccinului; ei au mai multă încredere în vorba dusă din gură în gură decât în
sfatul medicului’ (medic de familie Tulcea). În comuna Iveşti, a existat o situaŃie
în care o femeie căldărar a aruncat faŃa de masă pe care erau aşezate siringile
sterile, care urmau să fie folosite pentru vaccinul copiilor.

-

asaltarea serviciului de urgenŃa “Cunoscând faptul ca în regim de urgenŃă,
consultaŃiile şi tratamentul sunt gratuite, cei care nu au asigurări medicale vin
pentru probleme medicale mai mult sau mai putin grave. În timpul unei garzi de 8
ore pot fi si 10-15 pacienŃi, dintre care doar 2-3 sunt români, iar restul
romi”(medic specialist).

-

nerespectarea indicaŃiilor medicului – „Le dau medicamente copiilor după ureche,
dacă li se pare că se simte bine opresc tratamentul, chiar dacă eu le spun să îl
continue câteva zile” (medic de familie). Există o problema cu administrarea
anticoncepŃionalelor orale şi a antibioticelor, din cauza necesităŃii de a fi luate
regulat, „oamenii nu ştiu sau uită să le ia, unii nu au un calendar, un ceas în
casă”(medic de familie).

În ceea ce priveşte atitudinea medicilor de familie faŃă de pacienŃii de etnie romă aceasta
este de diferită de la o situaŃie la alta.
În Tecuci, „Romii se simt la noi ca la prieteni, nu au ruşine în a recunoaşte o anumită
boală. Mai mult, copii romi de 15-16 ani care şi-au început viata sexuală vin la medic şi
spun doamna doctor, m-am culcat cu o fată şi eu cred că am luat o boală din aia”(medic
de familie).
În Barcea, se pare că romii au o relaŃie foarte bună cu doctorii. „M-am săturat de restul
populaŃiei (români) pentru ca s-au învăŃat la pomană. Vor numai reŃete compensate, fac
reclamaŃii. Mai degrabă colaborăm cu romii!” (medic de familie) „Au vile, au maşini,
sunt plecaŃi prin Italia, Spania, au solar acasă, dar de medicamente nu au bani” (medic
de familie)
În Buciumeni, atitudinea medicului faŃa de problemelor romilor este una de compătimire
şi empatie. Doamna doctor a organizat în comună campanii pentru strângerea de haine
pentru romii din Bălcescu. A avut de asemenea o iniŃiativă prin care recomanda
cumpărarea de alimente absolut necesare dintr-un procent, din banii daŃi ca ajutor social.
Această propunere a fost justificată de faptul că cea mai mare parte dintre asistaŃi cheltuie
banii în primele zile după ce îi primesc cumpărând alimente scumpe, Ńigări şi alcool. „Ei,
cum au banii, îşi cumpără, două batoane de salam, Ńigări, suc şi alcool, iar după două
zile începe foamea...care Ńine până la următorul ajutor” (medic de familie). Propunerea
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nu a fost însă acceptată pentru a se evita suspiciunile în legătură cu cheltuirea banilor şi a
se evita acuzaŃiile de discriminare.
În cealaltă extremă este situaŃia din Giurgiu unde se pare că unii medici de familie au
înscris foarte mulŃi romi din dorinŃa de a avea mulŃi pacienŃi „retribuŃia medicilor de
familie făcându-se în funcŃie de numărul celor înscrişi, doctorii odată văzându-se cu ei
pe listă, îi tratează de multe ori necorespunzător. Sunt medici în Giurgiu renumiŃi pentru
practica lor de a lua mai mulŃi romi pe listele lor şi sunt acuzaŃi de colegii lor de breaslă
că « iau bani de pe urma lor », mai ales de la cei înstăriŃi”(localnic).
La nivelul studiilor de caz la nivelul gospodăriilor din totalul de 209 gospodării
intervievate, 72% sunt înscrişi la medic de familie, sunt 17% non-răspunsuri şi doar 5%
declară că nu sunt înscrişi.
La nivelul întregului eşantion 88,5% dintre romii intervievaŃi declară că nu se simt
discriminaŃi de către medicul de familie sau doctori în general.
În tabelul următor sunt prezentate reacŃiile la întrebarea De ce sunteŃi
mulŃumit/nemulŃumit de atitudinea medicului de familie şi a doctorilor în general:
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Tabel nr. 8 Atitudinea pacienŃilor de etnie romă faŃă de doctori în general

Atitudini pozitive faŃă de doctori în

Atitudini negative faŃă de doctori în

general

general

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vorbeşte frumos,
răspunde la solicitări
nu face diferenŃă între oameni,
îşi respectă programul,
mă tratează şi mă sfătuieşte ce să
fac,
îmi rezolvă problemele medicale,
nu face discriminări,
se poarta frumos,
mă consultă,
îmi da tratament,
pentru ca m-a îndrumat spre
Bucureşti,
am fost foarte bine primită şi mi s-a
explicat corect,
ne înŃelege foarte bine,
ne dă tratament bun,
când am avut probleme, m-a
consultat si mi-a dat pastile,
de câte ori am avut nevoie m-a
tratat si sfătuit,
cred că mi-a explicat ce trebuie să
fac spre binele meu,
are grija de noi,
este bună,
mi-a dat tratament, lapte praf,
m-a dus cu targa la spital,
ne da medicamente, lapte praf,
sunt înŃelegători,
mă înŃelege nu mă ignoră,
vorbeşte pe înŃelesul nostru,
sunt amabili,
nu face figuri,
când este solicitat răspunde,
nu-mi cere lovele

o vorbeşte urât,
o mă dă afară din cabinet,
o mi-a spus să-mi caut alt
medic,
o nu vine în sat,
o nu mi-a dat tratamentul pe
care l-am cerut, este aiurit,
o rupe hârtiile pentru ajutor
social,
o nu este serios,
o când am cerut o scutire a zis
ca aşa suntem noi Ńiganii tot
timpul cerem,
o nu întotdeauna îsi face
datoria de medic,
o a refuzat să-mi dea
tratament,
o e răutăcios,
o nu ni se eliberează
adeverinŃe
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CAPITOLUL VIII
Problematica tuberculozei în comunităŃile studiate
Conform unor studii anterioare privind sănătatea în rândul populaŃiei de romi doar 6 %
din totalul eşantion au declarat că suferă de TBC (Zamfir, Preda, coord., 2002).
IncidenŃa cazurilor de tuberculoză, conform datelor oficiale la nivelul judeŃelor din
eşantion arată faptul că, numărul cazurilor de TBC este cel mai mare în împrejurimile
Bucureştiului (Sectorul agricol Ilfov) şi în judeŃul GalaŃi.
Harta nr.8 IncidenŃa cazurilor de TBC la nivelul regiunilor studiate şi situaŃia sanatoriilor pentru tratament
TBC
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În nici una dintre comunităŃilor studiate tuberculoza nu este recunoscută ca fiind una
dintre problemele stringente ale comunităŃilor.
Harta nr.9 IncidenŃa cazurilor de TBC la nivelul regiunilor studiate şi situaŃia sanatoriilor pentru tratament
TBC

La nivelul comunităŃilor rurale (unde oamenii se cunosc între ei) există evidenŃe
informale în ceea ce priveşte numărul cazurilor de TBC în rândul romilor şi al românilor.
În toate comunităŃile procentul populaŃiei de etnie romă şi română bolnavă de TBC
respectă proporŃia populaŃei de etnie romă şi română în totalul populaŃiei. Cu alte cuvinte
în comunităŃile sărace romi şi românii sunt atinşi în aceaşi măsură de boală.
“O populaŃie subnutrită face tuberculoză, dar acest lucru nu are nici o legătură specială
cu populaŃia de romi, familiile sărace de români fiind în aceeaşi măsură expuse riscului
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tuberculozei. Spre exemplu comune care, în pofida unei populaŃii numeroase de romi,
înregistrează un număr foarte mic de cazuri de TBC. Printre acestea se numără Iveşti,
Lieşti, Brăhăşeşti, Toflea şi FrumuşiŃa. Cel puŃin la nivelul judeŃului GalaŃi nu s-a
demonstrat că în comunele cu romi mai mulŃi ar fi mai mulŃi TBC-işti”. (doctor TBC)
Tabel nr. 9 Bolnavi TBC pe structură etnică 6
Nr total
Comuna
bolnavi
Movileni
2
Nalbant
4
Buciumeni
12
Barcea
29
Spantov
5
Razvani
4
Clejani
30
Ciucurova
5
Măcin
18
Găujani
5
Singureni
2
116
Total

Bonavi de etnie
romă
0
3
0
1
1
2
20
2
12
1
1
43

Bolnavi de
etnie română
2
1
12
28
4
2
10
3
6
4
1
73

Din exemplificarea de mai sus pot fi emise două ipoteze şi anume:
- numărul romilor bolnavi de TBC este mai mic decât în cazul populaŃiei majoritare
- romii din diverse motive sunt subînregistraŃi ca fiind bolnavi de TBC.
Datele empirice rezultate din interviuri dar şi studiile de caz efectuate la nivelul
gospodăriilor de romi aduc argumente în favoarea celei de a doua ipoteze.

Parcursul administrativ al unui posibil bolnav de TBC
6

menŃionăm faptul că ultimele prevederi ale Uniunii Europene care definesc conceptele de discriminare
pozitivă şi afirmativă încurajează colecŃionarea datelor pe structură etnică în diverse domenii cum ar fi
educaŃia sau sănătatea în scopul elaborării unor programe de intervenŃie adecvate

65

Posibil bolnav TBC

Asistent medical (sat)

Medic de familie

Mediator sanitar

Policlinici cu plată

UrgenŃe

DISPENSAR
TERITORIAL
TBC

Spital TBC

Tratament individual

DISPENSAR
TERITORIAL
TBC

Medic de familie

Intermediar (mediator sanitar,
preot, invăŃător, alte persoane

Tratament individual

Eşantion problematic:
- lipsa actelor de identitate
- mobilitate spaŃială
- neactualizarea situaŃiei locative
- nu are medic de familie
- pacient nedisciplinat
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Deces

La nivelul fiecărui nivel administrativ au fost identificate probleme administrative, de
înregistrare şi monitorizare a bolnavilor de TBC.
La nivel general principalele inadvertenŃe şi disfuncŃionalităŃi ar fi:
1. neconştientizarea incidenŃei bolii TBC atât la nivelul instituŃiilor statului cât şi la
nivelul simplului cetăŃean
2. nerecunoaşterea simptomelor de boală şi prezentarea la medic în stadii avansate
ale bolii: „O treime vin la medic în stare foarte gravă, mai mult de jumătate în
stări grave sau medii spre grav, foarte puŃine cazuri uşoare sunt depistate
întâmplător la control medical de rutină pentru angajare sau căsătorie” (medic
specialist)
3. necunoaşterea faptului că este o boală tratabilă şi vindecabilă dacă sunt respectate
cu stricteŃe regulile tratamentului. TBC-ul a fost definit de către respondenŃi ca
fiind o boală contagioasă normală, o boală infecŃioasă extrem de periculoasă sau o
boală mortală.

abel nr. 10 Definirea TBC-ului la nivelul gospodăriilor intervievate

nu ştiu

Nr de
subiecŃi
18

boală contagioasã, la
plãmâni
boalã foarte periculoasã

%
8.6

% valide
10.4

106

50.7

61.3

39

18.7

22.5
5.2

boalã mortalã

9

4.3

non-răspuns

37

17.7

.6

173

82.8

100.0

209

100.0

Total
Total

4. Nerespectarea strictă a regulilor de urmare a tratamentului dupa ieşirea din spital.
De aceea tratamentul trebuie făcut sub directă observare timp de 6 luni Rata de
vindecare, ce presupune catalogarea ca „vindecat” sau ”cu tratamentul încheiat”,
la 12 luni de tatament este de 80%. „Aceasta este una dintre problemele grave ale
României- creşterea rezistenŃei bacilului la antibioticele prescrise iniŃial cauzată
de neducerea tratamentului până la capăt. Odată cu depistarea bolii, persoana
respectivă merge la medic, se internează, începe să urmeze tratamentul, se simte
mai bine şi se externeză. Crucial este însă ca individul ajuns acasă să urmeze
tratamentul în continuare. RenunŃarea la tratament duce la reîmbolnăvire şi mai
grav la naşterea de tulpini rezistente la tratamentul obişnuit. Două mari probleme
rezultă de aici: 1.deja noua tulpină nu se mai vindecă în proporŃie de 100%, ci de
60-70%, devenind un pericol pentru individ dar şi pentru comunitatea din jurul
lui pentru că poate răspândi această nouă tulpină, 2.noul tratament costă statul
român sume foarte mari de bani, un tratament pentru o tulpină rezistentă putînd
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ajunge şi la 4 milioane pe zi de persoană, iar fondurile cheltuite pentru vechiul
tratament nedus până la capăt devin bani aruncaŃi. Cazurile frecvente de
întrerupere a tratamentului prezintă un mare pericol”(medic specialist)
5. reacŃiile secundare apărute în perioada tratamentului duce la abandonarea acestuia
Cea mai grava este abandonarea recurenta a tratamentului: „Multi nu inteleg ca
este o boala cu tratament de durata, ei vin la spital cand se simtfoarte rau si cum
se simt mai binefug din spital sau nu mai urmeaza tratamentul prescris” (doctor
specialist). Cauzele frecvente ale abandonului sunt: nu inteleg obligativitatea
tratamentului, alcolismul, au familii de intretinut si trebuie sa munceasca,
tolereaza mai greu tratamentul si se sperie datorita reactiilor secundare car
epotaparea inunele cazuri.
6. tratamentul pentru vindecare presupune o viaŃa relativ ordonată, condiŃii decente
de locuire şi igienă, antibiotice luate la oră fixă şi un regim alimentar bogat în
vitamine şi minerale. Majoritatea bolnavilor de TBC sunt situaŃii de sărăcie
extremă şi este practic imposibil să respecte aceste condiŃii. Din tabelul prezentat
mai jos putem constata că 83% dintre subiecŃi ştiu ca TBC este o boală
vindecabilă prin tratament medicamentos.
Tabel 11: TBC considerat ca fiind o boală vindecabilă

Cazuri

nu

Nr cazuri
11

da

139

nu stiu
Total
Cazuri
lipsă
Total

%
5.3

% valide
6.6

66.5

83.2

17

8.1

10.2

167

79.9

100.0

42

20.1

209

100.0

7. stigmatizarea bolnavilor de TBC. TBC-ul este privit ca o ruşine personală. În
Buciumeni se cunosc 12 bolnavi de tuberculoză în întreaga comună (2003-2004),
însă nici unul nu este rom. Părerea generală este însă că, la romi este foarte greu
de depistat TBC, deoarece este considerată o „boală ruşinoasă”. Cuvântul
„tebecist” face parte din argoul local şi este recunoscut ca o formă de injurie grea,
adresările de tipul „tebecistule” sau „tuberculosule” fiind deosebit de jignitoare.
Acesta ar fi şi motivul pentru care romii nu se prezintă la medic atunci când au
simptome TBC. Conform mai multor persoane intervievate (mediator şcolar, asist.
medicală) numărul romilor bolnavi de TBC nu este cunoscut la nivelul comunei.
Mediatorul şcolar susŃine că el a descoperit vreo 2-3 persoane simptomatice.
8. modalităŃile de transmitere a bolii recunoscute la nivelul persoanelor intervievate
sunt: “prin scuipat, salivă, pahar, tuse, strănut, spută, să bei apă din aceeaşi
cană sau să mănânci din aceeaşi farfurie, se poate lua din familie, dacă stai la un
loc cu bolnavii. Au existat şi unele explicaŃii mai puŃin conforme cu realitatea,
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cum ar fi prin: “mâini nespălate, mâncare, suflet”. Aproximativ 60 de persoane
cred ca TBC poate fi contactat de la animale.
9. necunoaşterea posibilităŃilor de prevenŃie a acestora 42% dintre cei intervievaŃi în
gospodăriile de etnie romă consideră că TBC este o boală care nu poate fi
prevenită.
10. Mobilitatea crescută în rândul populaŃiei de romi, lipsa unui domiciliu fix sau a
actelor de identitate îngreunează monitorizarea pacienŃilor şi a tratamentului.
11. lipsa de comunicare între medicii de familie şi DirecŃiile JudeŃene pentru Sănătate.
Unii doctori reclamă faptul că odată cu trimiterea unui pacient simptomatic de
TBC pentru analize şi tratament pierde contactul cu pacientul respectiv iar
schimbul de informaŃii este ineficient.
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CAPITOLUL IX
Strategii de informare, educare şi intervenŃie în comunităŃile analizate
în vederea combaterii tuberculozei
Ministerul SănătăŃii şi Familiei urmăreşte în cadrul reformei asistenŃei sanitare în
România să se asigure condiŃiile necesare realizării obiectivelor propuse în Programul
NaŃional de Control al Tuberculozei (PNCT) 2001 - 2005, parte integrantă a Programului
de Sănătate Publică Nr. 1 al acestui minister.
Obiectivul principal al Programului îl constituie limitarea cât mai rapidă a răspândirii
infecŃiei şi bolii în populaŃie şi se bazează în primul rând pe tratamentul regulat, sub
directa observaŃie, pe toată durata necesară, până la vindecare, a tuturor cazurilor de
tuberculoză pulmonară înalt contagioase (confirmate bacteorologic prin miocroscopie).
Pe baza observaŃiilor directe în comunităŃile studiate şi a interviurilor efectuate pot fi
conturate unele unele reguli de implementare a strategiei de informare, educare şi
intervenŃie cum ar fi:
1. campania de informare va trebui să aibă un caracter profund oral
„cel mai mult se face prin dialog, cel mai deschişi sunt la discuŃie. Pliante, broşuri îi
depăşesc chestiile astea, foarte mulŃi sunt neştiutori de carte.” „PoŃi să vorbeşti cu ei,
poŃi să-i informezi şi ei sunt deschişi, te ascultă, ei sunt foarte comunicativi”(mediator
sanitar)
2. principalele acŃiuni vor trebui să se desfăşoare în comunităŃi efectiv, în spaŃii
familiare microgrupurilor de etnie romă
„În cele mai multe cazuri, cei din comunităŃile de romi sunt nişte oameni simpli care nu
se deplasează de acasă, se rezumă la copiii, gospodărie şi strada respectivă, nu au
contact cu societatea ... să poată lua un exemplu” „Trebuie intensificat dialogul cu ei,
vorbeşti cu ei, să le intri în case să te pui în situaŃia lor”(lider rom)
3. vor trebui luate în calcul şi modalităŃile informale de transmitere a informaŃiilor,
discuŃiile în cadrul familiilor, între rude
„ei mai discută şi între ei, familiile sunt numeroase...”(localnic)
4. acŃiunile de intervenŃie de orice tip în cadrul microgrupurilor de etnie romă vor
trebui intermediate de către reprezentanŃii locali de etnie romă (mediatori
comunitari, sociali, şcolari, sanitari, lideri informali sau lideri politici)
„...ei îi ascultă şi pe român şi pe Ńigan, dar face ce zice Ńiganu...” „Este nevoie de cineva
care să le ridice moralul pentru că ei nu mai au încredere în nimeni…Trebuie facut un fel
de educatie pentru toleranta, atat în rândul romilor, cât şi în rândul autorităŃilor pentru
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ca aici exista probleme intre comunitatea de romi si autorităŃi, şi un fel de indiferenŃă”
(lider rom)
5. campania de informare şi educare se va baza pe comunicare directă şi pe
consolidarea unor relaŃii de încredere:
„Aici la noi datorită greutăŃilor lumea se închide în ea, trebuie să aibă o simpatie faŃă de
persoana care îi vorbeşte pentru a-şi deschide sufletul şi a vorbi despre problemele pe
care le are”.(mediator şcolar)
La nivelul comunităŃilor studiate informarea şi educarea populaŃiei în vederea combaterii
tuberculozei se va putea desfăşura pe trei paliere de acŃiune: prevenirea, diagnosticarea
şi tratarea tuberculozei.

PREVENIREA TBC
CE tip de



informaŃii?













CUM
se va face
transmiterea
informaŃiilor?




informaŃii de ordin general despre sistemul de asigurari sanitare
din România, modul de funcŃionare a sistemului
informaŃii despre drepturile şi obligaŃiile pe care le implică
calitatea de asigurat
sublinierea importanŃei actului de prevenŃie în detrimentul celui
curativ în ceea ce priveşte sănătatea în general
popularizarea principalelor programe de sănătate publică şi a
bolilor la care se referă acestea
popularizarea programului NaŃional de Control al Tuberculozei
obligativitatea vaccinării BCG corectă, în cadrul Programului
NaŃional de Imunizări
prezentarea principalelor cauze şi condiŃii de apariŃie a bolii
TBC
prezentarea efectelor nocive asupra sănătăŃii în general ale unei
vieŃi dezordonate, al consumului în exces de alcool
prezentarea principalelor dezavantaje pe care le are asupra
sănătăŃii lipsa unei igiene minime a corpului, locuinŃei sau
alimentaŃiei
prezentarea principalelor forme de manifestare a bolii TBC
prezentarea simptomelor de alarmă în diagnosticarea bolii
prezentarea modalităŃilor de transmitere şi răspândire a bolii
TBC
popularizarea prin realizarea de emisiuni pe posturile naŃionale
sau locale de TV,
campanii de promovare în presa scrisă centrală, judeŃeană,
locală, de specialitate sau de divertisment a problematicii TBCului în România
răspândirea de broşuri, afişe, pliante de popularizare
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CINE

va
putea
fi
implicat
în
pregătirea şi
desfăşurarea
campaniei de
informare şi
educare
pentru
combaterea
TBC?












organizarea de campanii directe, orale de diseminare a
informaŃiilor de către persoane specializate (întîlniri în şcoli,
cămine culturale, sedii ale primăriilor, lăcaşe de cult,
vizite în micro-comunităŃi, la domiciliu şi iniŃierea unor
dialoguri de informare
Casele judeŃene de asigurări
DirecŃiile judeŃene de sănătate publică
Medici de familie, asistente medicale
Medici de specialitate
ONG-uri
AdministraŃie publică
Mediatori sanitari, şcolari, comunitari
Lideri informali, tradiŃionali
Lideri politici, consilieri locali
Lideri religioşi

CUI se va Întregii comunităŃi, la nivelul oraşelor sau comunelor, pentru toate
adresa ?

segmentele de vârstă, pentru toate categoriile sociale

DIAGNOSTICAREA TUBERCULOZEI
CE tip de
informaŃii?










popularizarea programului NaŃional de Control al Tuberculozei
prezentarea principalelor instituŃii unde se poate face
diagnosticarea corectă a bolnavilor de TBC
prezentarea parcursului instituŃional pentru depistarea TBC
(cabinete pneumoftiziologice, dispensare pneumoftiziologice
teritoriale, spitale pneumoftiziologice judeŃene, sanatorii
pneumoftiziologice regionale) şi a modalităŃilor de apelare a
acestora (neobligativitatea prezentării unui bilet de trimitere de
la medicul de familie, precum şi gratuitatea controlului şi apoi a
tratamentului)
prezentarea locaŃiilor principalelor instituŃii sanitare unde se
poate face depistarea TBC-ului (adrese corecte, numere de
telefon, numele unor doctori)
obligativitatea vaccinării BCG corectă, în cadrul Programului
NaŃional de Imunizări
prezentarea principalelor cauze şi condiŃii de apariŃie a bolii
TBC
prezentarea efectelor nocive asupra sănătăŃii în general ale unei
vieŃi dezordonate, al consumului în exces de alcool
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CUM



se va face
trasmiterea
informaŃiilor?





prezentarea principalelor dezavantaje pe care le are asupra
sănătăŃii lipsa unei igiene minime a corpului, locuinŃei sau
alimentaŃiei
prezentarea principalelor forme de manifestare a bolii TBC
prezentarea simptomelor de alarmă în diagnosticarea bolii
prezentarea modalităŃilor de transmitere şi răspândire a bolii
prezentarea modalităŃilor tehnice de depistare a TBC (prin
control bacteriologic sau histopatologic)
efectuarea unor caravane de depistare a bolnavilor de TBC în
comunităŃi cu potenŃial endemic ridicat
răspândirea de broşuri, afişe, pliante de popularizare
organizarea de campanii directe, orale de diseminare a
informaŃiilor de către persoane specializate (întîlniri în şcoli,
cămine culturale, sedii ale primăriilor, lăcaşe de cult)
vizite în micro-comunităŃi, la domiciliu şi iniŃierea unor
dialoguri de informare

va
fi
în










echipe ambulatorii formate din medici pneumoftiziologi
medicii de familie
reprezentanŃi ai ONG-urilor locale
reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale
mediatori sanitari, şcolari, comunitari
lideri informali, tradiŃionali
lideri politici, consilieri locali
lideri religioşi

CUI se va



comunităŃilor cu potenŃial endemic ridicat (zone sărace din
cadrul oraşelor, sate izolate, comunităŃi izolate de romi,
comunităŃi care trăiesc în gropile de gunoi, comunităŃi
marginalizate din punct de vedere cultural)

CINE

putea
implicat
pregătirea
campaniei de
informare şi
educare
pentru
combaterea
TBC?

adresa ?

TRATAREA TUBERCULOZEI
CE tip de
informaŃii?





Explicarea avantajelor care decurg din depistarea precoce a TBC
Prezentarea riscurilor la care se expun cei care întrerup
tratamentul (cronicizarea bolii sau chiar deces)
Prezentarea principalelor riscuri la care sunt expuşi ceilalŃi
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CUM
se va face
trasmiterea
informaŃiilor?






CINE

va
fi
în

putea
implicat
pregătirea
campaniei de
informare şi
educare
pentru
combaterea
TBC?










membrii ai familiei şi ai comunităŃii în cazul întreruperii sau
nerespectării tratamentului
(apariŃia unor tulpini foarte
rezistente la tratament)
Prezentarea principiilor de bază (DOTS) pentru tratamentul
tuberculozei: utilizarea regimuri standard de chimioterapie
iniŃială în conformitate de recomandările OrganizaŃiei Mondiale
a SănătăŃii, valorificarea tuturor posibilităŃilor de a promova
administrarea lor regulată, fără întreruperi, pe toată durata
prescrisă, până la vindecare, gratuitatea totală a medicaŃiei
specifice şi adjiuvante precum şi a prestaŃiilor medicale necesare
bolnavului de tuberculoză, prescrierea şi eliberarea
medicamentelor antituberculoase se fac de către reŃeaua de
specialitate prin farmaciile special destinate acestui scop, nefiind
necesară înregistrarea în carnetul de sănătate, administrarea
tratamentului prin intermediul instituŃiilor medicale cele mai
accesibile, sub îndrumarea permanentă a unităŃilor de
pneumoftiziologie teritoriale, recurgându-se la administrarea
medicamentelor sub directa observaŃie (tratament strict
supravegheat) la toate cazurile. Se va avea în vedere şi
administrarea tratamentului sub directa observare de către terŃi
persoane special instruite: mediatori sanitari, comunitari, şcolari,
asistente medicale, lideri religioşi, lideri informali, lideri politici,
învăŃători, poştaşi etc.
Întărirea comunicării între instituŃiile pneumoftiziologice şi
medicii de familie
Întocmirea unei duble evidenŃe (la nivelul instituŃiile
pneumoftiziologice dar şi a medicilor de familie) în ceea ce
priveşte situaŃia cazurilor nou apărute, a cazurilor de eşec,
abandon sau bolnavi cronici, urmărirea strictă a cazurilor de
transfer teritorial
efectuarea unor caravane de control al cazurilor de recidivă şi al
contacŃilor din focarele noi şi readmise de tuberculoză
efectuarea regulată controlului bacteriologic al sputei pentru
bolnavii trataŃi, efectuat la 3-6 luni de la încheierea oricărui
tratament/retratament administrat
echipe ambulatorii formate din medici pneumoftiziologi
medicii de familie
reprezentanŃi ai ONG-urilor locale
reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale
mediatori sanitari, şcolari, comunitari
lideri informali, tradiŃionali
lideri politici, consilieri locali
lideri religioşi
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CUI se va PacienŃilor depistaŃi pozitiv
adresa ?

Familiilor pacienŃilor depistaŃi pozitiv
Microgrupurilor expuse riscurilor
Întregii comunităŃii
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CAPITOL X
CONCLUZII

 Acest studiu în 35 de comunităŃi, în 5 zone ale României (Bucureşti, Călăraşi,
GalaŃi, Giurgiu şi Tulcea) demonstrează faptul că populaŃia în general se
confruntă cu probleme economice deosebite cum ar fi lipsa cvasigenerală a
locurilor de muncă. Pe acest fond de lipsuri şi greutăŃi generale etnia romă, se
devansează clar aflându- se în cea mai mare parte într-o stare avansată de sărăcie,
 În comunităŃile rurale agenda problemelor romilor se suprapune în cea mai mare
parte agendei problemelor la nivelul întregii comune. Problemele generale cum ar
fi lipsa locurilor de muncă, accesul restrâns la sănătate, calitatea redusă a
serviciilor din învăŃământ, lipsa infrastructurii, izolarea, sunt principalele
probleme cu care se confruntă o mare parte a comunităŃilor rurale. Există însă
unele probleme specifice şi anume cea mai mare parte a locuinŃelor neelectrificate
sunt deŃinute de către romi.
 În mediul urban problematica romilor are accente specifice, caracteristice diferite
în mare parte de problemele populaŃiei majoritare.ComunităŃile compacte cu un
număr mai mare de romi (ghetouri sau cartiere limitrofe) se detaşează net prin
lipsa acută a infrastructurii (căi de acces, apă potabilă), calitatea scăzută a locuirii,
suprapopularea, lipsa locurilor de muncă, nivelul ridicat al infracŃionalităŃii.
 Din perspectiva identităŃii culturale putem distinge comunităŃi de romi compacte
omogene sau comunităŃi eterogene. De regulă majoritatea romilor vorbesc limba
română iar vorbitorii de limba romani reprezintă între 30 şi 50% dintr-o
comunitate (exceptând situaŃia romilor tradiŃionalişti, căldărari sau spoitori).
 Din perspectiva locuirii în majoritatea comunităŃilor există probleme legate de
lipsa actelor de proprietate pentru locuinŃe sau teren, lipsa de teren pentru
construcŃii (în special pentru familiile tinere), starea proastă a locuinŃelor, locuinŃe
improvizate supraaglomerarea, dotarea scăzută cu utilităŃi, greutate în procurarea
materialelor pentru încălzire, lipsa generală a băilor, lipsa toaletelor sau
impracticabilitatea acestora (în cazul toaletelor comune din Ghetouri).
 Din perspectiva condiŃiilor de hrană, majoritatea populaŃiei intervievate declară că
nu are posibilitatea să mănânce corespunzător, un procent foarte ridicat rabdă
uneori de foame, hrana este nediversificată şi necorespunzătoare. La acestea se
adaugă unele practici nesănătoase de consum cum ar fi tutunul, cafeaua, alcoolul.
 Fiecare comunitate are istoria, contextul socio-economic specific, are propriile
reguli de convieŃuire şi coabitare, propriile reguli şi mentalităŃi culturale dar
dincolo de acestea, (luând în calcul şi excepŃiile cazurilor de romi înstăriŃi)
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majoritatea romilor trăiesc într-un grad avansat de excluziune socială, economică,
civică.
 RelaŃiile interetnice şi relaŃiile între grupurile de etnie romă sunt diferite de la o
comunitate la alta. RelaŃiile dintre grupurile de romi şi instituŃiile statului se
caracterizează printr-un nivel scăzut al comunicării reale. În cele mai multe
situaŃii instituŃiile statului se simt depăşite de complexitatea problemelor,
comunităŃilor de romi. Există situaŃii în care cu toată disponibilitatea de care dau
dovadă funcŃionarii, problemele nu pot fi rezolvate datorită lipsei de prevederi
legale sau chiar necesităŃii de a le încălca (vezi situaŃia terenului agricol pe care au
fost construite ilegal locuinŃe ale romilor). Uneori romii consideră că
reprezentanŃii lor în instituŃiile statului nu apără interesele comunităŃii.
 Cea mai mare parte (între 60 şi 90% din totalul veniturilor minime garantate),
acordate în diverse comunităŃi sunt orientate spre populaŃia de etnie romă.
 Lipsa actelor de identitate acutizează problema excluziunii generale a romilor în
cauză. Există la nivelul fiecărei comunităŃi un număr cuprins între 10 şi 40 de
romi care din diverse motive nu au acte de identitate.
 În ceea ce priveşte starea de sănătate a populaŃiei de etnie romă, există percepŃia
general răspândită chiar şi în rândul membrilor de etnie romă că “romii sunt mai
sănătoşi şi mai rezistenŃi la boli”.
 Excluziunea romilor de la serviciile de sănătate publică este datorată în primul
rând distribuŃiei geografice neechitabile a unităŃilor sanitare. Excluziunea formală
(a celor fără acte), conform datelor empirice este foarte redusă (în majoritatea
cazurilor romii sunt consultaŃi şi internaŃi chiar dacă nu dovedesc calitatea de
asigurat). Excluziunea informală cuprinde întreaga populaŃie a României şi se
datorează în primul rând disfuncŃiilor sistemului sanitar din România. La nivelul
actului medical curativ, discriminarea pe criterii etnice este extrem de rar
invocată. Dimpotrivă există cazuri de discriminare pozitivă a acestora.
 În ceea ce priveşte situaŃia TBC la nivelul comunităŃilor studiate problemele cele
mai acute sunt: existenŃa cazurilor neidentificate şi abandonarea tratamentului.
 PopulaŃia de etnie romă pare a fi corect informată în cea mai mare parte asupra
caracteristicilor boli de TBC, asupra modalităŃilor de transmitere a acestora,
precum şi asupra faptului că este o boală tratabilă. Există de asemenea o percepŃie
negativă asupra boli, boala fiind considerată o adevărată stigmă şi “ruşine” la
nivelul migrogrupurilor etniei rome.
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CAPITOLUL X
RECOMANDĂRI
Recomandări generale
pentru îmbunătăŃirea stării de sănătate a populaŃiei de etnie romă
şi a accesului la servicii de sănătate

 extinderea în plan teritorial a unităŃilor prestatoare de servicii sanitare (fixe
sau ambulatorii)
 extinderea reŃelei de unităŃi medico-sociale în comunităŃile izolate sau cele
defavorizate
 rezolvarea problemei actelor de identitate pentru membrii comunităŃilor
 identificarea persoanelor neasigurate
 extinderea numărului de mediatori sanitari şi comunitari de etnie romă
 schimbarea mentalităŃilor în ceea ce priveşte accentuarea necesităŃii prevenirii
bolilor în detrimentul aspectului curativ al acestora
 conştientizarea importanŃei calităŃii consumului alimentar şi a unei vieŃi
ordonate
 efectuarea de educaŃie sanitară minimă în ceea ce priveşte bolile în general
 efectuarea unor campanii de informare despre drepturile şi obligaŃiile
asistaŃilor
 clarificarea unor reglementări legale şi modificare punctuală a unor
inadvertenŃe legislative, cum ar fi:
-

asistaŃii sociali care beneficiază de cantină socială, nu au dreptul la venit
minim garantat aşadar nu sunt asiguraŃi medical
conform legii 119 orice bolnav de TBC are dreptul la pensie, dar anumite
norme interne de aplicare a legii (prevăzute de Ministerul Muncii) impun
un minim de 3 luni de cotizare (ceea ce duce la excluderea unui segment
important de populaŃie cum ar fi: tineri neintraŃi pe piaŃa muncii,
agricultori, zilieri)
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-

revederea reglementărilor legale care depunctează medicii (elaborarea
unor politici atractive pentru cazul comunităŃilor dezavantajate: prime de
instalare, sporuri, acordarea de credite medicilor, concesionarea locaŃiilor
fostelor dispensare)

Recomandări specifice
privind lupta împotriva tuberculozei în comunităŃile de romi
 integrarea activităŃilor antituberculoase în reŃeaua primară de asistenŃă medicală şi
simplificarea modalităŃilor de colaborare dintre medicii de familie şi cei de
specialitate
 instruirea şi formarea continuă a participanŃilor la Programul NaŃional
Antituberculoză (inclusiv a mediatorilor sanitari) şi încheierea unui eventual
protocol de colaborare între CAS, DSP şi Colegiul Medicilor pe problematica
TBC-ului
 supravegherea şi evaluarea continuă, a gradului de implementare şi succes
operaŃional a fiecărei activităŃi antituberculoase la nivelul comunităŃilor implicate
 efectuarea unor campanii de identificare a bolnavilor de TBC în comunităŃile
sărace în care din diverse motive (promiscuitate, drogomanie, alcolism, tabagism)
se presupune o scădere a imunităŃii
 efectuarea unor campanii de conştientizare şi informare la nivelul comunităŃilor a
problematicii tuberculozei şi a riscurilor acesteia - clarificarea posibilităŃilor de
suport financiar (pensii ajutoare sociale) pentru pacienŃii diagnosticaŃi cu TBC
 elaborarea unui set de măsuri recompensatorii (în bani sau alimente în vederea
depistării cazurilor de boală)
 acordarea de facilităŃi, ajutoare, plăti pentru cei care respectă regulile
tratamentelor
 susŃinerea gratuită a bolnavilor, pe toată durata tratamentului cu hrană
suplimentară, pansamente gastrice şi vitamine
 diseminarea de informaŃii despre boală în vederea schimbării mentalităŃii de
„boală ruşinoasă” şi stigmatizatoare
 principala caracteristică a tuturor campaniilor, trebuie sa fie oralitatea, relaŃia
directă, „de la om la om”. Intermedierea prin mediator sanitar, între medic şi
pacient a fost cvasi-recunoscută ca fiind cea mai eficientă metodă
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 principali actori în diseminarea de informaŃii ar fi: mediatori sanitari sau
mediatori şcolari sau comunitari, liderii informali, romi recunoscuŃi, lideri polici
(implicarea Partidei Romilor şi a AsociaŃiei Romilor), lideri comunitari religioşi
(romi adventişti, penticostali), medicii de familie, asistentele medicale de
comunitate, asistenŃi sociali
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ANEXE

ANEXA 1

Indicatori ai deteriorării stării generale de sănătate a populaŃiei din România
Tabelul nr. 1 Indicatori socio-demografici de bază

Indicator
Mortalitatea generala (decese generale la 1000 de
locuitori)
Sporul natural (natalitate – mortalitate)
Mortalitatea infantila (decese sub un an la 1000
nascuti vii)
Mortinatalitatea (nascuti morti la 1000 nascuti vii +
morti)
Mortalitatea materna (decese materne la 1000 nascuti
vii)

Anul
2001
11,6

Anul
2002
12,2*

-1,8
19,5

-2,4
17,4

6,1

6,2

0,35

0,2

0,16

0,08

0,19

0,12

Mortalitatea prin avort
Mortalitate prin risc obstetrical
Sursa: date M.S.F., *mortalitatea generală din anul 2002, a fost calculată pe baza datelor din

Anuarul Statistic al României, 2003, INS

Tabelul nr.2 Indicatori ai mortalităŃii
Anul
1990
2000
2001
2002
Număr decese (mii)
247,1
255,8
259,6
269,6
Rata mortalităŃii generale (‰)
10,6
11,4
11,6
12,2
Masculin
11,5
12,4
12,7
13,6
Feminin
9,8
10,4
10,5
11,2
Sursa: INS, Analize demografice, SituaŃia demografică a României în anul 2001,
2002, p.18.Pentru anul 2002, s-a calculat potrivit datelor din Anuarul statistic al
României 2003, INS.
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Tabelul nr.3. PrevalenŃa morbidităŃii pe unele clase de boli, sexe şi grupe de vârstă în anul
2001 (la 1000 persoane )
Boli ale aparatului
Boli ale
Boli ale
Boli ale
Grupa
respirator
aparatului
sistemului
aparatului
de
circulator
nervos
digestiv
vârstă
(ani)
M
F
M
F
M
F
M
F
0-14
72,0
64,3
3,3
2,3
5,7
5,5
15,7
18,3
15-24
28,6
33,7
1,6
3,1
13,8
35,8 10,1
14,4
25-54
46,6
57,6
18,6
37,5
41,8
85,7 32,6
41,3
55-64
63,1
64,6
88,8
155,1 54,0
89,0 42,5
40,2
65-74
101,9
71,5
122,2
219,6 54,3
86,3 50,6
59,1
75+
80,3
83,2
236,4
255,8 58,8
85,5 28,2
49,5
Sursa: "Starea de sănătate a populaŃiei din România", INS, Bucureşti, 2001.

Tabelul nr.4. Rate specifice de mortalitate, pe cauze de deces şi pe sexe în anii 1997 şi
2002 (la 100.000 locuitori)
1997
2002
M
F
M
F

Total
Boli infecŃioase şi parazitare, din care
Tuberculoză
Tumori
Boli endocrine, de nutriŃie şi metabolism,
din care
Diabet zaharat
Tulburări mentale şi de comportament
Boli ale sistemului nervos
Boli ale aparatului circulator, din care
Boala ischemică a inimii

1383,8
27,2
20,2
206,3
8,0

1099,8
8,6
3,7
142,3
9,4

1357,6
23,0
18,3
237,8
8,4

1122,5
7,4
3,6
160,6
9,5

7,6
16,2
11,1
766,2
279,5
243,5
97,7
96,3
14,8
8,0
7,2

8,9
5,3
7,1
757,1
238,1
261,9
58,3
53,7
9,0
41,1
4,4
5,1

8,0
8,9
8,9
755,9
275,1
238,8
88,7
94,1
12,6
5,9
5,6

9,1
2,4
6,4
779,3
244,1
257,2
52,8
54,7
9.3
22,2
3,8
4,5

119,7

35,6

105,4

29,5

3,1
3,1
2,6
* Ratele pentru sarcină, naştere şi lăuzie se calculează la 100000 născuŃi
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2003, INS, p.194, 195.

1,9

Boli cerebro-vasculare

Boli ale aparatului respirator
Boli ale aparatului digestiv
Boli ale aparatului genito-urinar
Sarcină, naştere şi lăuzie*
AfecŃiuni cu origine în perioada perinatală
MalformaŃii congenitale, deformaŃii şi
anomalii cromozomiale
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinŃe ale cauzelor extrene
Alte cauze
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ANEXA 2

Indicatori ai dezechilibrului repartiŃiilor unităŃilor sanitare în România

Tabelul nr. 1 ReŃeaua de unităŃi sanitare din sectorul public (proprietatemajoritară de stat)
Anul 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Spitale
423 427 430 433 415 412 414 418 416 428 442 446 447
Policlinici 540 536 531 527 524 521 516 602 608 447 253 202 205
Dispensare 5883 5948 5935 5956 6007 6016 6058 5835 4945 1234 908 406 442
Sanatorii
13 14 14 12
11
TBC
16 16 17 15 15 13 13 13
Preventorii
15 16 14 14 13 13 13 14 14 13 11 11
8
Crese
841 819 765 714 630 573 546 464 425 388 358 348 288
Farmacii
1948 1748 1226 962 951 972 923 550 544 534 508 517 503
Puncte farmaceutice
270 245 191 27 27 40 48 42
24
Sursa: Anuarele Statistice ale României 1991-2003 INS

Din estimările efectuate de Banca Mondială pe baza ABF şi ACOVI 2002, rezultă că numeroase
categorii sociale s-au confruntat în anii tranziŃiei, cu lipsa din proximitatea rezidenŃei a ofertei de
servicii medicale (tabelul nr.l): Lipsa unor servicii medicale la nivel comunitar, în anul 2002
Nivel naŃional

Urban

Rural

Nonsăraci

Săraci

Total

Nonsăraci

Săraci

Total

Nonsăraci

Săraci

Total

Ponderi (%)

71

29

100

82

18

100

58

42

100

Lipsa serviciilor de
sănătate în localitate

5

11

7

-

-

-

14

17

15

Lipsa farmaciei în
localitate

14

28

18

0

1

0

38

41

40

Sursa:România, Raport de evaluare a sărăciei, Banca Mondială, 2003, p.18, vol.I
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ANEXA 3
SituaŃia locuirii la nivelul comunelor incluse în studiu
COMUNA

DENUMIREA
SATULUI

%
LOCUINłELOR
DIN PĂMÂNT
ŞI CHIRPICI

BARCEA
BARCEA
BUCIUMENI
BUCIUMENI
BUCIUMENI
BUCIUMENI
IVESTI
IVESTI
MOVILENI
DOR
MARUNT
DOR
MARUNT
DOR
MARUNT
DOR
MARUNT
DOR
MARUNT
DOR
MARUNT
DRAGALINA
DRAGALINA

BARCEA
PODOLENI
BUCIUMENI
HANTESTI
TECUCELU SEC
VIZURESTI
IVESTI
BUCESTI
MOVILENI
DOR MARUNT

%LOCUINłELOR
ELECTRICTRIFICATE

73
86
73
65
65
70
87
97
96
80

%
LOCUINłELOR
CU
APĂ
CURENTĂ ÎN
SYSTEM
PUBLIC SAU
PROPRIU
03
01
33
00
00
01
09
03
00
05

DALGA

97

05

96

DALGA-GARA

86

04

99

INFRATIREA

74

00

88

OGORU

50

13

97

PELINU

100

00

90

76
75

19
00

96
96

75
76
88
86
96
62
91
81
30
57

14
00
00
03
00
05
00
00
03
03

97
98
99
98
92
97
96
98
99
94

DRAGALINA
CONSTANTIN
BRANCOVEANU
DRAGALINA DRAJNA NOUA
LEHLIU
LEHLIU
LEHLIU
SAPUNARI
CURCANI
CURCANI
CURCANI
SALCIOARA
SPANTOV
SPANTOV
SPANTOV
CETATEA VECHE
SPANTOV
STANCEA
ULMENI
ULMENI
CLEJANI
CLEJANI

86

96
96
91
94
93
94
95
96
96
97

CLEJANI
CLEJANI
CLEJANI
FRATESTI
FRATESTI
FRATESTI
GAUJANI
GAUJANI
GAUJANI
SINGURENI
SINGURENI
SINGURENI
VEDEA
VEDEA
CIUCUROVA
CIUCUROVA
CIUCUROVA
IZVOARELE
IZVOARELE
IZVOARELE
IZVOARELE
NALBANT
NALBANT
NALBANT

NEAJLOVU
PODU DOAMNEI
STEREA
FRATESTI
CETATEA
REMUS
GAUJANI
CETATUIA
PIETRISU
SINGURENI
CRANGURI
STEJARU
VEDEA
MALU
CIUCUROVA
ATMAGEA
FANTANA MARE
IZVOARELE
ALBA
IULIA
VALEA TEILOR
NALBANT
NICOLAE
BALCESCU
TRESTENIC

59
35
51
89
94
93
94
95
88
60
86
64
95
95
95
100
99
97
100
100
100
90
97

01
01
00
02
01
01
00
00
00
00
00
00
03
01
00
00
04
12
01
00
10
08
00

91
91
92
97
95
97
97
96
96
93
93
88
97
99
93
90
95
95
94
83
92
94
90

100

00

89

87

