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ACCESUL CETĂłENILOR ROMI FĂRĂ IDENTITATE LA LOCURILE DE MUNCĂ 

Romani CRISS, România 

 

Una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă cetăŃenii de etnie romă din 

România este lipsa actelor de identitate. În prezent nu există statistici clare cu privire la numărul 

acestora, însă din cercetările efectuate de Romani CRISS rezultă că, la nivelul comunităŃilor de romi, 

aceasta este o problemă. Fie că e vorba de persoane care nu au avut niciodată acte de identitate, de 

persoane care le-au pierdut sau cărora le-au expirat, cu toŃii suferă aceleaşi constrângeri : nu au acces 

la serviciile primare ale statului român, nu se pot angaja legal, nu pot avea un paşaport, nu se pot 

căsători şi nu pot înregistra naşterea propriilor copii.  

MotivaŃiile apariŃiei acestui fenomen sunt multiple, însă ceea ce e de remarcat în ceea ce 

priveşte situaŃia din România e că aceşti cetăŃeni care nu deŃin acte de identitate, în marea lor 

majoritate au cetăŃenia română (ceea ce le lipseşte sunt actele cu care să o dovedească); fenomenul 

apatridiei de facto este destul de rar şi cele mai multe victime ale acestuia sunt copiii născuŃi în 

străinătate. 

În România există mai multe tipuri de acte prin care se poate dovedi cetăŃenia: certificatul de 

naştere (se întocmeşte la naşterea copilului şi cuprinde date despre numele copilului, numele 

părinŃilor, locul naşterii şi codul numeric personal), cartea de identitate (poate fi provizorie sau 

permanentă şi cuprinde în plus date despre adresa posesorului) şi certificatul de căsătorie. Ordinea 

întocmirii lor este cea în care sunt enumerate şi nu poate fi modificată sub nici o formă. Cartea de 

identitate permanentă se eliberează pentru prima oară la vârsta de 14 ani şi are o valabilitate de 10 ani 

pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani. Aceasta se eliberează în cazul în care 

cetăŃeanul poate prezenta toate documentele necesare. Cartea de identitate provizorie are o 

valabilitate de până la un an şi se întocmeşte în cazul în care persoana respectivă nu poate prezenta 

unul sau mai multe dintre actele necesare. 

Prima condiŃie pentru ocuparea unui loc de muncă legal este aceea de a avea un act de 

identitate valabil. La angajare, cetăŃeanul semnează un contract care este înregistrat la DirecŃia 

ForŃelor de Muncă, iar acesta este în conformitate cu Codul Muncii românesc. CetăŃeanului care are 
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un loc de muncă legal i se plătesc impozitele şi asigurările sociale şi de sănătate. Acesta se bucură de 

protecŃia statului român în caz de abuz din partea angajatorului, iar în cazul în care devine şomer 

beneficiază de un ajutor de şomaj. Nu mai mult decât atât, o dată retras de pe piaŃa de muncă acesta 

va beneficia în continuare de protecŃia statului, adică va primi o pensie a cărei valoare este direct 

proporŃională cu salariul pe care l-a avut cât timp a fost activ pe piaŃa de muncă. 

Este lesne de înŃeles că un cetăŃean care nu are un loc de muncă legal nu beneficiază de toate 

aceste drepturi: nu plăteşte impozite, deci nu beneficiază de nici un serviciu al statului român. Poate 

fi oricând supus abuzurilor patronului şi nu le va putea reclama nicăieri. În momentul în care nu va 

mai fi activ pe piaŃa de muncă nu va beneficia de pensie şi nu va beneficia de nici un ajutor în cazul 

în care este concediat. Statul român asigură tuturor cetăŃenilor un venit minim garantat, însă de 

acesta pot beneficia doar persoanele care au un act de identitate valabil. 

În plus, cel mai adesea locul de muncă pe care îl va ocupa va avea un caracter sezonier, va fi 

mai prost plătit (de cele mai multe ori persoanele aflate în această situaŃie au un salariu mai mic decât 

salariul minim de economie) şi nu îl va scoate din starea de sărăcie şi marginalizare. 

De la începutul anilor 2000 pe agenda Romani CRISS a intrat şi problema cetăŃenilor romi 

fără identitate. De atunci, CRISS a desfăşurat două proiecte prin care a sprijinit cca. 5000 de 

persoane să intre în legalitate şi a efectuat o cercetare legată problematica persoanelor care nu au acte 

de identitate. Proiectele au fost finanŃate de Open Society Institute (primul) şi de Comitetul Catolic 

împotriva Foamei şi pentru Dezvoltare şi Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord (cel de-al doilea).  

În urma acŃiunilor de lobby şi advocacy pe care le-a desfăşurat Romani CRISS, în România 

au avut loc o serie de schimbări legislative care au venit în sprijinul persoanelor cărora, din diferite 

motive, le este greu să intre în posesia unui document de identitate. Aşa cum am precizat la început, 

una dintre soluŃiile propuse pentru persoanele care nu posedă toate actele necesare întocmirii unui 

act de identitate (cel mai adesea lipseşte actul de proprietate) sunt actele de identitate provizorii. Însă, 

din păcate, acestea prezintă unele dezavantaje: 

- perioada lor de valabilitate este fixată de lucrătorul serviciului de evidenŃă a 

persoanei însă nu poate depăşi un an; 

- sunt mai scumpe deoarece fotografiile se fac pe cheltuiala celui care le întocmeşte; 

- de facto, drepturile persoanei care o posedă sunt limitate. 

 

Cu toate că de iure actele de identitate provizorii oferă aceleaşi drepturi ca şi persoanelor care au acte 

de identitate permanente, persoanele care le posedă pe primele suferă o serie de constrângeri: 

- dezvoltă un sentiment de marginalizare deoarece sunt nevoiŃi să şi le reîntocmească 

la fiecare câteva luni; 
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- nu prezintă încredere în faŃa angajatorilor, deci accesul la locurile de muncă le este 

drastic limitat; 

- nu prezintă încredere în faŃa medicilor de familie pentru a fi luaŃi în evidenŃă; 

 

În opinia Romani CRISS, soluŃia eliberării de acte de identitate provizorie nu era una care să rezolve 

problema pe termen lung şi de aceea a încercat să facă lobby la autorităŃile competente pentru a-i 

ajuta pe cetăŃenii romi, şi nu numai, să obŃină acte de identitate permanente. Unul dintre rezultate a 

fost schimbarea legislaŃiei în sensul că în loc de prezentarea unui act de proprietate, cetăŃenii romi 

pot prezenta o declaraŃie pe proprie răspundere că locuiesc la adresa respectivă, declaraŃie însoŃită de 

procesul verbal al poliŃistului de proximitate prin care se constată situaŃia de pe teren. 
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CetăŃean român 

Cu acte de 
identitate 

Fără acte de 
identitate 

Loc de muncă 
legal 

Loc de muncă 
la „negru” 

Asigurare de 
sănătate 

Ajutor de 
şomaj, pensie 

Acces la servicii 
complementare 

Abuzuri la 
locul de 
muncă 

Munci 
sezoniere şi 
prost plătite 

Contract de muncă pe 
perioadă mai lungă 
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