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Preambul
Recomandările comitetelor CEDAW, CESCR, CERD ale Naţiunilor Unite, precum şi 
altor organisme de evaluare ale Consiliului Europei şi OSCE adresate Republicii Mol-
dova pe parcursul ultimilor ani reiterează necesitatea reducerii discriminărilor bazate 
pe rasă, etnie şi gen ale femeilor şi fetelor rome, precum şi îmbunătăţirii accesului aces-
tora la educaţie, sănătate, piaţa muncii, viaţa politică şi justiţie. În eforturile sale de a 
aborda situaţia comunităţii rome, Republica Moldova se ghidează de recomandările 
respective, precum şi de instrumentele şi politicile implementate la nivelul Uniunii Eu-
ropene, printre acestea fiind: ,,Deceniul de incluziune a romilor 2005 – 2010”, „Strategia 
Lisabona, Strategia Europa 2020”, „Platforma europeană pentru incluziunea romilor”, 
„Cadrul european pentru strategiile de integrare naţională a romilor – 2020”, etc.

În anul 2011, la nivel naţional a fost lansat cel de-al doilea Plan de acţiuni privind 
susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, elab-
orarea căruia a fost realizată cu sprijinul instituţiilor internaţionale de profil şi societăţii 
civile rome. În cadrul planului dat, pe lîngă cele 7 priorităţi cheie determinate, au fost 
prevăzute şi un set de acţiuni pentru abordarea necesităţilor femeilor rome în astfel de 
domenii cum ar fi ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, incluziunea socială, 
participarea în procesul decizional şi viaţa publică. Cu toate acestea, conform opiniilor 
unor reprezentanţi ai societăţii civile rome, datorită subfinanţării, o bună parte dintre 
priorităţile planului respectiv aşa şi nu au fost realizate1. Totuşi, în lipsa unei evaluării 
în acest sens, o apreciere obiectivă privind gradul de implementare a planului respectiv 
este prematură. 

Respectiv, pentru determinare şi direcționarea eficientă, şi eficace a priorităţilor, 
măsurilor şi resurselor disponibile în cadrul următorului plan ce se propune a fi elabo-
rat, este important de a se cunoaşte mai bine particularităţile specifice ale sub-gru-
pului de femei, oportunitățile acestora pentru o participante la dezvoltarea durabilă, 
disparităţile şi barierele cu care acestea se confruntă în calea accesului la bunăstarea so-
cial-economică. Un alt aspect în acest context este identificarea lacunelor în date statis-
tice, astfel încît să poată fi îmbunătăţit mecanismul de monitorizare pentru captarea 
deplină a factorilor determinanţi ai vulnerabilităţii acestora spre excluziune socială, 
precum şi măsurarea progreselor în domeniile cheie. Toate acestea constituie obiectul 
prezentei note analitice. 

1  Planul de acţiune pentru susţinerea romilor este realizat în proporţie de 20%.
h�p://trm.md/ro/social/planul-de-ac�une-pentru-sus�nerea-romilor-este-realizat-in-propor�e-de-20-opinie/; 
IPP/Soros-Moldova/SOIR (2015). Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării: studiu 
compara�v. h�p://soros.md/files/publica�ons/documents/Raport%20Nediscriminare%20analiza%20comparata.pdf;
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2  UN Women/OHCHR/PNUD (2014). Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din Republica 
Moldova. h�p://www.un.md/publicdocget/130/
3  MTIC (2012). Conform datelor sta�s�ce din „Registru de stat al populaţiei” referitor la persoanele fizice de 
etnie romă cu loc de trai în Republica Moldova în profil administra�v-teritorial pe ţară sunt înregistraţi 14208 
cetăţeni documentaţi. h�p://www.registru.md/news_2011/165210/; (accesată la data de 04.07.2015).
4  UN Women/OHCHR/PNUD (2014). Studiu cu privire la situaţia femeilor Rome din Republica Moldova. p.17, 
h�p://www.un.md/publicdocget/130/
5 BNS (2015). Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2015.  
h�p://www.sta�s�ca.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4769

I. Prezentarea grupului
Recomandările instituţiilor internaţionale care activează în domeniul drepturilor 
omului, bazate pe rapoartele naţionale periodice prezentate şi datele studiilor efectu-
ate reiterează că, femeile şi fetele rome constituie unul dintre grupurile cele mai defa-
vorizate din Republica Moldova. Poziţia vulnerabilă a acestora spre excluziune socială 
este determinată de interacţiunea factorilor discriminatorii bazaţi pe gen, clasă, etnie, 
rasă, precum și celor bazaţi pe tradiţionalism şi paternalism care determină statutul 
şi rolul lor în cadrul comunităţilor de apartenenţă romă (inclusiv în gospodăriile 
casnice şi relaţiile interfamiliale), dar şi în societate în general. Toţi aceşti factori 
condiţionează asupra inegalităţii accesului grupului respectiv de femei la serviciile şi 
rezultatele bunăstării sociale, participării reduse la luarea deciziilor la diferite niveluri 
şi contribuţiei limitate la dezvoltare. În linii mari, femeile şi fetele rome, în calitate 
de sub-grup social distinct în cadrul grupului de femei majoritar, pot fi caracterizate 
printr-un nivel scăzut de instruire, căsătorii timpurii, stare a sănătăţii precară, lipsă a 
aptitudinilor şi calificărilor necesare pentru angajare în câmpul muncii, risc sporit spre 
sărăcie, violenţă şi alte încălcări ale drepturilor omului, precum şi de un nivel evident 
scăzut al respectului fată de sine şi motivaţiei2. 

Cît priveşte profilul socio-demografic al acestui sub-grup social, trebuie de menţionat 
că, lipsa datelor statistice oficiale actualizate privind numărul persoanelor de etnie 
romă din Republica Moldova face dificilă efectuarea analizei obiective în acest sens. 
Chiar dacă, datele recensămîntului populaţiei şi locuinţelor realizat în anul 2014, 
la compartimentul „etnie şi limbă vorbită” rămîn a fi în proces de prelucrare, unele 
surse administrative şi studii relatează asupra unei cifre importante care variază de la 
circa 14 mii3 la peste 200 mii de persoane de etnie romă4. Această discrepanţă în cifre 
reconfirmă suplimentar asupra persistenţei problemei autodeterminării şi tendinţelor 
de ascundere a identităţii etnice reale. Bazîndu-ne pe tabloul naţional al repartiţiei pe 
sexe, unde femeile deţin o pondere de 51,9% în totalul populaţiei stabile5, ipotetic putem 
considera că şi în cazul populaţiei de etnie rome sunt menţinute aceleaşi proporţii. 
Din perspectivă geografică, datele exerciţiului de cartografiere realizat în anul 2012 au 
reflectat că, romii locuiesc integrat în cadrul comunităţilor moldoveneşti. Totuşi, au 
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fost identificate circa 107 de localităţi din republică (sau 10% din totalul localităţilor 
ţării) unde densitatea populaţiei de etnie romă în raport cu cea majoritară variază de la 
0,5% la peste 40%6. De asemenea, există şi cîteva zeci de mahalale rurale rome care sunt 
izolate de autorităţile locale, infrastructura socială a cărora este sub-standard7. 

Însăşi modul de afirmare din punct de vedere social al femeilor şi fetelor de etnie romă 
este influenţat şi de percepţiile membrilor societăţii legate de personalitatea şi caracterul 
acestora, care continuă a fi controversate. Aceste percepţii oscilează între stereotipul 
negativ, provenit dintr-o gândire prejudiciată cauzată de o istorie de excludere socială şi 
rasism instituţional, şi stereotipul relativ pozitiv, originar în imaginea exotic-romantică 
şi duios-empatică promovată de literatura scrisă, cinematografia modernă8. Astfel, din 
punct de vedere negativ, peste 70% dintre respondenţii unui studiu privind percepţiile 
populaţiei despre fenomenul discriminării în Republica Moldova, realizat în anul 2014, 
consideră că, cele mai multe dintre femeile rome sunt ghicitoare gata să te blesteme 
dacă nu le dai bani9. Analiza situaţiei în raport cu anul 2010, cînd a fost realizat primul 
studiu în acest sens, a reflectat că ponderea respondenților cu percepţii negative faţă 
de femeile rome a sporit cu 11 p.p.10. În abordare pozitivă însă, femeia romă nu poate 
fi decât o “ţigancă frumoasă, pasională, cu inimă de ţigancă” şi în nici un caz nu poate 
fi o intelectuală, un om educat, care să aibă ceva de spus într-un domeniu. Iată cum se 
îmbină stereotipurile negative cu cele pozitive, pentru a crea o imagine deformată şi 
potenţial discriminatorie asupra femeii rome. Uneori, acest stigmat se internalizează 
şi le determină pe femeile rome să se simtă frustrate în societate şi să reacţioneze ca 
atare, conform etichetei sociale care li se pune. Toate acestea rezultă în diferite eşecuri 
existenţiale11. 

6  PNUD (2013). Raport reprezenta�v privind cartografierea localităţilor dens populate de romi din Republica 
Moldova; h�p://mpsfc.gov.md/file/rapoarte/Raport_Cartografiere_2012.pdf
7  IWCM (2013). Roma Briefing: Republic of Moldova. March 2013. h�p://www.iwcm.md/uploads/images/
images/Roma%20Briefing%20Moldova%20March%202013.doc
8  Comănescu Ş. (2011). Problema�ca femeii rrome din România. Ar�col din cadrul publicaţiei „Femeia rroma: 
între tradiţie şi modernitate” realizată de către de către CSCPDS al Univ. ”Etfimie Murgu”din Reşiţa, în cadrul 
proiectului: „BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune des�nat femeilor rome”, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013. h�p://www.barrabarripen.ro/upload/Problema�ca-femeii-rrome-din-Romania.pdf
9  IPP/Soros-Moldova/SOIR (2015). Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării: 
studiu compara�ve. h�p://soros.md/files/publica�ons/documents/Raport%20Nediscriminare%20analiza%20co
mparata.pdf 
10  Soros Moldova (2012). Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării: studiu 
sociologic. h�p://soros.md/files/publica�ons/documents/Studiu%20Sociologic.pdf 
11  Comănescu Ş. (2011). Problema�ca femeii rrome din România. Ar�col din cadrul publicaţiei „Femeia 
rroma: între tradiţie şi modernitate” realizată de către de către CSCPDS al Univ. ”Etfimie Murgu”din Reşiţa, în 
cadrul proiectului: „BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune des�nat femeilor rome”, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013. h�p://www.barrabarripen.ro/upload/Problema�ca-femeii-rrome-din-Romania.pdf
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II. Capitalul social, potenţialul 
femeilor şi fetelor rome
Capitalul social este una dintre principalele resurse pe care le au oamenii pentru a face 
faţă excluziunii sociale sau precarităţii12. Nivelul de instruire şi starea de sănătate con-
stituie atributele/valorile principale din dotarea femeilor şi fetelor rome care definesc 
calitatea potenţialul uman al acestora. Datele studiului regional privind situaţia romilor 
realizat în anul 2011 reflectă că, doar 63% dintre femeile rome din Republica Moldova în 
vîrstă de 16 ani + şi 72% dintre cele tinere în vîrstă de 16-24 ani pot să scrie şi să citească. 
În acest context sunt prezente concomitent decalajele de etnie şi de gen, primele fiind 
puternic pronunţate. Astfel, proporţia femeilor rome alfabete în vărstă de 16 ani + şi a 
celor tinere în vîrste de 16-24 ani este cu 36 p.p. şi 28 p.p. mai redusă faţă de femeile non-
rome din grupurile respective de vîrste. Discrepanţele de gen pentru aceleaşi grupuri de 
vîrste, chiar dacă nu sunt atît de pronunţate, constituie 14 p.p. şi 5 p.p.13 (Figura 1).

De menţionat că, aceste rate de alfabetizare a femeilor rome sunt printre cele mai joase 
dintre ţările Europei Centrale şi de Sud-Est, Republica Moldova situîndu-se în cadrul cla-
samentului în strînsă proximitate cu România (64% pentru femeile rome de 16 ani şi 76% 

12  ANR (2008). Vino mai aproape. Incluziunea şi excluziunea romilor în societatea românească de astăzi.  
h�p://www.anr.gov.ro/docs/Publica�i/Vino_mai_aproape.pdf; 
13  PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.

Figura 1.  Ratele de alfabe�zare a femeilor roma versus cele non-rome,  
pe grupuri de vîrste, %

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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pentru cele de 16-24 ani), fiind urmată în acest sens doar de către Grecia (43% pentru 
femeile rome în vîrstă de 16 ani + şi 65% pentru cele de 16-24 ani)14 (Figura 2).

Peste 45% dintre femeile rome în vîrstă de 16 ani + sunt fără studii (comparativ cu 2% 
femei non-rome), 24% au doar studii primare (ISCED 115), iar 23% doar studii gim-
naziale (ISCED 2). Doar 5% dintre femeile rome au absolvit studii medii generale sau 
liceale (35% femei non-Roma), 2% studii secundar profesionale (11% femei non-rome 
(ISCED 3). Studii superioare, inclusiv incomplete sau postuniversitare au absolvit doar 
1% dintre femeile rome comparativ cu 21% femei non-rome (ISCED 4+) (Figura 3). 
Media anilor petrecuţi în educaţie de către femeile rome în vîrstă de 25-64 ani consti-
tuie 3,8 ani, fiind de circa 2,8 ori mai redusă în raport cu femeile non-rome. La rîndul 

Figura 2.  Ratele de alfabe�zare a femeilor rome, pe ţări şi grupuri de vîrste, %

14  FRA (2013). Analysis of FRA Roma survey results by gender; h�p://fra.europa.eu/sites/default/files/ep-request-
roma-women.pdf ; UNDP (2012). Roma educa�on in compara�ve perspec�ve. Findings from the UNDP/WB/EC 
Regional Roma survey. h�p://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Roma-educa�on-in-compara�ve-
perspec�ve.pdf
15  Structura sistemului de învăţămînt din Republica Moldova în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard 
a Educaţiei (ISCED 2011), art. 12 din Codului educaţiei Republicii Moldova, COD nr. 152 din 17.07.2014; h�p://
lex.jus�ce.md/md/355156/ 

Sursa: EU FRA & PNUD în baza datelor studiul regional PNUD/BM/CE, 2011. 
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său media anilor compleţi petrecuţi în educaţie de către femeilor rome tinere de 16-24 
ani constituie 4,1 ani, comparativ cu 10,9 ani a femeilor non-rome16 (Figura 4). Toate 
acestea sunt rezultatele participării reduse ale fetelor rome în treptele educaţionale (în-
cepînd chiar cu cea preşcolară), care, de altfel, este complementată cu absenteism şi 
abandon şcolar timpuriu cauzat de căsătoriile timpurii, lipsa resurselor şi necesitatea 
de a avea grijă de gospodărie, dar şi subiectivi cum sunt viziunile părinţilor, dar şi cele 
proprii, asupra suficienţei educaţiei, valorii şi necesităţii acesteia pentru viitor.

Figura 3.  Cel mai înalt nivel educaţional a�ns de către femeile rome versus  
non-rome, pe trepte de învăţămînt, % 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

16  The es�ma�ons according to the data for Moldova of the UNDP/World Bank/EC regional Roma survey 2011.
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Figura 4. Media anilor compleţi petrecuţi în educaţie a femeilor rome versus non-rome

Sănătatea reprezintă cel de-al doilea element care caracterizează potenţialul femeilor şi 
fetelor rome, iar condiţia acesteia corelează cu capacitatea realizării acţiunilor afirma-
tive pe plan economic şi social. Percepţiile subiective privind calitatea sănătăţii au o 
influenţă importantă în acest context. În cazul femeilor rome aceste percepţii sunt mai 
pesimiste, 37% dintre acestea apreciindu-şi starea sănătăţii ca fiind rea şi foarte rea, 
proporţia acestora fiind mai mare cu 3,5 p.p. comparativ cu femeile non-rome (33,6%) 
(Figura 5). 

Chiar dacă femeile rome sunt mai critice în privinţa calităţii propriei sănătăţi, vizi-
unile privind prezenţa bolilor cronice şi problemelor de sănătate ce afectează realizarea 
activităţilor existenţiale, inclusiv indicatorii morbidităţii prin boli necontagioase, nu 
prezintă careva diferenţe semnificative faţă de femeile non-rome. Astfel, 28,3% dintre 
femeile rome au declarat că suferă de o boală cronică sau de probleme de sănătate 
(comparativ cu 30,4% femei non-rome), iar 32,4% dintre acestea au menţionat că 
pe parcursul ultimei jumătăţi de an au fost limitate şi foarte limitate în realizarea 
activităţilor cotidiene (comparativ cu 35,6% femei non-rome)17. Totodată, 41,7% dintre 
femeile rome suferă de hipertensiune arterială (faţă de 45,5% femei non-rome), 38,4% 
de afecţiuni musculare şi osteoarticulare (faţă de 47,7% femei non-rome), 17% de stări 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

17  PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile cu o 
pondere sporită a populaţiei rome. 
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de anxietate şi depresie cronică (faţă de 15% femei non-rome) şi 8,3% de diabet zaharat 
(faţă de 7,3%. femei non-rome). Totuşi, trebuie de menţionat că, proporţia femeilor 
rome (24%) care suferă de boli pulmonare (astm, bronşită cronică, boală pulmonară 
obstructivă cronică (BPOC), sau emfizem) este aproape de 2 ori mai mare faţă de fe-
meile non-rome (13%) (Figura 6). Această stare a lucrurilor poate fi explicată prin: 
(i) adresabilitatea redusă şi tardivă a femeilor rome la medic; (ii) calitatea condiţiilor 
de locuire care sunt frecvent precare, precum şi (iii) efectele deprinderilor nocive, în 
special a fumatului, care în rîndul acestora (16%) este de circa 6 ori mai frecvent faţă 
de femeile non-rome (3%)18.

Figura 5. Percepţiile femeilor rome privind calitatea sănătăţii versus ale cele non-rome, %

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

18  Ibidem. 
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Figura 6. Proporţia femeilor rome cu probleme de sănătate în raport cu cele non-rome, %

Starea sănătăţii reproductive a femeilor rome reprezintă un criteriu suplimentar ce 
relatează asupra calităţii sănătăţii acestora. Datele studiilor în domeniu denotă că, 
deşi în timpul gravidităţii majoritatea femeilor rome au mers lunar sau, opţional, o 
dată la trei luni la un control medical, 21% dintre acestea, au suferit cel puţin un caz 
de pierdere a sarcinii (motivul fiind altul decît avortul). Aceste cifre sunt cu adevărat 
îngrijorătoare, fiind de circa 2 ori mai mari comparativ cu femeile non-rome (14%). 
Cauzele incidenţei sporite a bolilor ginecologice, avorturilor şi a sarcinilor nedorite 
în rîndul femeilor roma se datorează în mare parte insuficienţei cunoştinţelor despre 
planificare familială şi contracepţie19. 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

19  PNUD (2007). Romii în Republica Moldova. ONU (2014). Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din 
Republica Moldova. 



14

Mediul de interacţiune a femeilor şi fetelor rome este preponderent în cadrul fami-
liei, care, de altfel, este şi mediul lor de apartenenţă. Familia ocupă un loc de primă 
importanţă în organizarea comunităţilor de romi, respectiv totul gravitează în ju-
rul acesteia: relaţii sociale şi economice, educaţia şi transmiterea meşteşugurilor şi 
tradiţiilor, securitatea şi protecţia individuală. Orice fată sau femeie romă există în 
cadrul comunităţii rome în primul rînd ca membru al unei familii, iar interacţiunile 
între acestea sunt percepute ca fiind interacţiuni între familii. Chiar dacă, odată cu pro-
gresul tehnologic (introducerea radioului, televiziunii, telefoniei mobile şi internetului) 
şi intensificarea proceselor migratorii, femeile rome au dobîndit mai multe libertăţi şi 
au început încet-încet să se modernizeze şi să-şi asume alte roluri şi responsabilităţi 
sociale altele decît cele tradiţionale, legate de menaj, ele totuşi rămân ancorate într-o 
societate predominant “patriarhală”. Prin urmare, modelele comportamentale pe care 
acestea le adoptă în cadrul comunităţii de apartenenţă rezultă din statutul pe care îl 
deţin reieşind din nivelele de responsabilitate pe care se situează20.

Necesită a fi menţionat rolul important al femeilor rome în transmiterea inter-
generaţională a valorilor educaţionale şi tradiţional-culturale în cadrul comunităţii 
rome. Acestea asigură formarea la copiii romi a spiritului coeziunii şi solidarităţii fa-
miliale/sociale în comunitatea romă (fraternitate, ajutor reciproc şi responsabilitate 
pentru ceilalţi), dar şi de relaţionare cu comunitatea de referinţă, adică societatea în 
general. Educaţia transmisă fetelor rome este axată pe învăţarea asumării rolului în 
menaj începînd chiar de la vîrsta de 5-6 ani, dar şi pe asumarea rolului de gen prin 
formarea acestora în spiritul ruşinii, ceea ce presupune eufemizarea sexualităţii prin 
îmbrăcarea fustelor lungi, largi fără ca să li se vadă piciorul, evitarea contactului cu 
străinii, şi comportament în concordanţă cu restricţiile şi recomandările concepţiei 
romilor despre pur21. 

La maturitate fetele rome ajung fiind captive ale normelor sociale discriminatorii ba-
zate pe gen cum sunt: lipsa capacităţii de decizie privind începutul vieţii sexuale, bla-
marea divorţului în anumite circumstanţe, dependenţa economică de bărbat, tolerarea 
violenţei în familie, etc., asigurînd astfel, la rîndul lor, transmiterea şi menţinerea în 
continuare a acestor norme. În confirmare, datele studiului regional privind situaţia 

III. Mediul de interacţiune

20  Comănescu Ş. (2011). Problema�ca femeii rome din România. Ar�col din cadrul publicaţiei „Femeia rroma: între 
tradiţie şi modernitate” realizată de către de către CSCPDS al Univ. ”Etfimie Murgu”din Reşiţa, în cadrul proiectului: 
„BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune des�nat femeilor rome”, proiect cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. h�p://www.
barrabarripen.ro/upload/Problema�ca-femeii-rrome-din-Romania.pdf
21  Prof. drd. Dogaru A. (2011). Comunitatea rroma din România, statutul femeii roma. Ar�col scris în cadrul 
publicaţiei CSCPDS al Univ. ”Etfimie Murgu”din Reşiţa „Femeia rroma: între tradiţie şi modernitate” realizată de 
către în cadrul proiectului: „BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune des�nat femeilor rome”, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013. h�p://www.barrabarripen.ro/upload/Problema�ca-femeii-rrome-din-Romania.pdf 
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romilor realizat în anul 2011 reflectă că, 69% dintre femeile rome consideră absolut 
inacceptabilă pierderea virginităţii înainte de căsătorie (comparativ cu 48% femei non-
rome), iar circa 1/3 dintre acestea consideră inacceptabil divorţul din cauza infidelităţii 
soţilor, ori abuzului fizic din partea acestora, proporţia acestora fiind de 2 ori mai mare 
faţă de femeile non-rome22. Deşi femeile rome sunt frecvent victime ale violenţei în fam-
ilie, cazurile produse de regulă nu sunt raportate din motivul fricii, ruşinii, nesiguranţei 
pentru soarta copiilor sau renunţării bazată pe încrederea redusă în posibilitatea de a 
schimba ceva23, aceasta la rîndul său rezultă în victimizări repetate şi distorsionare a 
percepţiilor privind normalitatea în această privinţă. Prin urmare, proporţia femeilor 
rome (17%) care consideră pe deplin acceptabil ca soţul să-şi lovească soţia este de circa 
2,4 ori mai mare comparativ cu femeile non-rome (7%) (Figura 7). 

Figura 7. Viziunile femeilor rome versus non-rome asupra unor norme şi a�tudini 
discriminatorii şi abuzive în familie, %

22  PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.
23  ONU (2014).Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din Republica Moldova. 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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Cît priveşte participarea femeilor rome la luarea deciziilor, studiile relatează că, deşi 
acestea deseori participă la întruniri comune la care se discută problemele comunităţii 
rome, sau se întîlnesc între ele pentru a le discuta, capacitatea acestora de luare a 
deciziilor rămîne a fi în continuare una redusă. Astfel, acestea sunt absente la deci-
ziile bărbaţilor privind construcţia a ceva, ori necesitatea de a săpa o fîntînă, etc. În 
cadrul familiei deciziile de consens sunt luate, de obicei, referitor la educarea copiilor.  
Chiar dacă femeia poate decide referitor la procurarea bunurilor şi renovărilor în casă, 
aceste decizii, înainte de a fi realizate, necesită a fi discutate şi aprobate de către soţ. Tot 
soţul este acela care îşi spune ultimul cuvînt şi în cazul disputelor sau deciziilor care 
sunt considerate importante. Femeile rome nu percep întotdeauna aceasta ca pe ceva 
negativ, nici nu încearcă să conteste: uneori ele se conformează fiindcă aceasta a fost 
întotdeauna starea lucrurilor, ştiind că ele nu vor reuşi să schimbe rezultatul chiar dacă 
vor încerca sau, deseori, ele aşteaptă ca bărbatul să-şi asume această responsabilitate, 
deoarece ele au încredere în judecata şi înţelepciunea lui24.

Cu comunitatea de referinţă sau cu societatea în general, interacţiunea femeilor şi 
fetelor rome este realizată în cadrul relaţiilor cu şcoala (participare la şedinţele cu 
părinţii şi evenimentele şcolare), adresărilor la autorităţile locale şi serviciile existente 
pentru soluţionarea problemelor ce le privesc, precum şi prin participare la întrunirile 
şi evenimentele organizate în comunitate. Un rol important în facilitarea relaţiilor cu 
autorităţile şi serviciile publice din comunitate îl deţin mediatorii comunitari, care fi-
ind majoritate femei, odată introduşi în anul 2013, au devenit şi forţa motrice de mobi-
lizare a comunităţii rome în abordarea şi exprimarea problemelor cu care se confruntă. 
Conform prevederilor Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă 
din Republica Moldova pentru anii 2011-201525, pînă la finele anului 2014 urmau a fi 
angajaţi cu finanţare de la bugetul de stat 48 de mediatori comunitari în 44 de localităţi 
compact sau mixt populate de romi. Începînd cu anul 2015, finanţarea unităţilor re-
spective a fost preluată de către autorităţile publice locale, care din lipsă de resurse au 
sistat în mai multe localităţi activitatea acestor servicii26.

24  Ibidem. 
25  Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 08.07.2011, cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind  
susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015;
26  IPP/Soros/SOIR (2015). Fenomenul discriminării în Moldova: Percepţiile populaţiei. Studiu comapa�v.  
h�p://soros.md/files/publica�ons/documents/Raport%20Nediscriminare%20analiza%20comparata.pdf 
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IV. Oportunităţi de care 
beneficiază sau sunt private 
femeile şi fetele rome
Chiar dacă obiectivele politicilor naţionale care derivă de la recomandările internaţionale27 
stipulează sporirea oportunităţilor femeilor, pentru integrarea pe piaţa muncii, reducerea 
segregării ocupaţionale, supra-reprezentării în sectoarele rău plătite, diferenţelor salaria-
le, prezenţei în sectorul informal al economiei, discriminării, precum şi dezvoltarea me-
canismelor de integrare în sistemul de protecţie socială, în cazul femeilor rome atingerea 
acestora reprezintă o provocare. Pe piaţa muncii acestea sunt caracterizate printr-un nivel 
redus al activităţii şi ocupării, rate înalte ale şomajului şi incidenţei în cadrul activităţilor  
informale şi veniturilor sporadice şi mici. De asemenea, decalajele de etnie, dar şi de gen 
în cadrul acestor indicatori sunt puternic pronunţate. Astfel, doar 28% dintre femeile 
rome în vîrstă 15-64 ani sunt active28, proporţia acestora fiind de 1,9 ori mai redusă în 
comparaţie cu femeile non-rome (53%) şi de 1,5 ori mai redusă în raport cu bărbaţii romi 
(42%) din grupul de vîrstă respectiv (Figura 8). Rata de ocupare a femeilor rome este şi 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

Figura 8. Ratele de ac�vitate în rîndul femeilor rome compara�v cu femeile non-rome  
şi bărbaţii romi, % 

27  CEDAW (2013). Observaţii finale cu privire la raportul periodic combinat al patrulea şi al cincilea al Republicii 
Moldova.
28  Populaţia ac�vă din punct de vedere economic (sau forţa de muncă) cuprinde toate persoanele de 15 ani şi 
peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în �mpul perioadei de 
referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii. h�p://www.sta�s�ca.md/pageview.php?l=ro&idc=302&id=2255
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mai redusă (16%) fiind de circa 2,7 ori mai joasă faţă de cea a femeilor non-rome (43%) 
şi de circa 1,8 ori faţă de cea a bărbaţilor romi (28%). Problemele ocupării reduse sunt şi 
mai acute în rîndul femeilor rome tinere de 15-24 ani, unde rata acesteia constituie doar 
12% fiind în peste jumătate mai mică decît cea a femeilor non-rome (25%) şi de circa 1,8 
ori mai joasă decît cea a bărbaţilor romi tineri (19%) (Figura 9). 

Figura 9. Ratele de ac�vitate în rîndul femeilor rome compara�v cu femeile non-rome  
şi bărbaţii romi, % 

De menţionat că, nivelul de ocupare a romilor, inclusiv al femeilor rome, şomajul 
acestora şi posibilităţile de obţinere a veniturilor, sunt influenţate de o serie de factori 
cum sunt: (i) calitatea capitalul social din dotare, adică nivelul educaţional, abilităţile 
şi calificările deţinute, dar şi starea sănătăţii; (ii) mediul de reşedinţă şi oportunităţile 
economice disponibile în aria respectivă; (iii) atitudinile discriminatorii ale angajato-
rilor care, frecvent, refuză angajarea sau salarizarea romilor la un nivel egal cu ceilalţi 
angajaţi care deţin calificări similare, precum şi (iv) viziunile proprii privind regulari-
tatea, siguranţa locului de muncă şi remunerarea decentă pentru efortul depus, etc. Toţi 
aceşti factori marginalizanţi şi discriminanţi sunt comuni pentru reprezentanţii etniei 
respective în majoritatea ţărilor Europei Centrale şi de Sud-Est, iar Republica Moldova 
nu este o excepţie în acest sens29. 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

29  UNDP RBEC (2012). Roma and non-roma on Central and Southeast European labour markets (policy brief). 
Elaborated by Niall O’Higgins, Univers�ta di Salerno.
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Aşa cum a fost prezentat în capitolul II al prezentei note analitice, calitatea capitalu-
lui educaţional al femeilor rome este extrem de joasă, ceea ce le reduce semnificativ 
competitivitatea pe piaţa forţei de muncă. 45% dintre femeile rome sunt fără studii, 
iar 47% deţin doar nivelul primar şi gimnazial. După absolvirea treptelor educaţionale 
obligatorii, continuă să rămînă în sistemul educaţional (învăţămînt liceal sau secun-
dar profesional) doar 12% dintre fetele rome, proporţia acestora fiind mai redusă de 
7,3 ori faţă de fetele non-rome (88%). Suplimentar, şansele femeilor rome pentru in-
tegrare pe piaţa muncii sunt şi mai mult diminuate de lipsa calificărilor profesionale, 
precum şi a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor digitale moderne, care frecvent con-
stituie o condiţie de bază pentru o gamă variată de ocupaţii vacante. Astfel, doar 4% 
dintre femeile rome au urmat vreodată cursuri de educaţie pentru adulţi sau instruire 
profesională, sau de 8 ori mai puţine decît femeile non-rome (32%). Totodată, doar 
14% dintre persoanele de etnie romă în vîrstă de 15-64 ani cunosc şi pot utiliza calcu-
latorul faţă de 35% persoane non-rome. Proporţia femeilor rome care deţin abilităţi de 
a lucra la calculator constituie doar 11%30.

Figura 10. Ratele şomajului în rîndul femeilor rome în raport cu femeile non-rome  
şi bărbaţii romi, % 

Chiar dacă reuşesc să găsească un loc de muncă, şansele femeilor rome de a-l menţine 
sunt foarte scăzute. Astfel, rata şomajului în rîndul femeilor rome de 15 ani şi peste 
constituie 41%, aceasta fiind de 2,4 ori mai mare faţă de cea a femeilor non-rome (17%) 

30  PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile cu o 
pondere sporită a populaţiei rome.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011.
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şi cu 7 p.p. mai mare faţă de bărbaţii romi. În rîndul femeile rome tinere de 15-24 ani 
rata şomajului este şi mai ridicată, aceasta constituie 52% fiind de 1,7 ori mai mare 
faţă de femeile non-rome (30%) şi de 1,3 ori faţă de bărbaţii romi de vîrstele respective 
(42%) (Figura 10). 

Pe parcursul ultimilor ani este observată o creştere a numărului persoanelor de etnie 
romă care se adresează la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru 
a fi înregistraţi ca fiind în căutarea unui loc de muncă. La finele anului 2014, la evidenţa 
agenţiei se aflau 528 de şomeri de etnie romă, 44,5% dintre aceştia fiind femei (235 
de persoane)31. Totodată, doar 6% dintre persoanele înregistrate au putut fi angajate ca 
urmare a măsurilor active de stimulare aplicate, iar dificultăţile de integrare în cîmpul 
muncii sunt explicate de reprezentanţii ANOFM prin lipsa studiilor (98% dintre cei 
înregistraţi avînd doar nivelul primar/gimnazial/liceal) şi inactualitatea pentru piaţa 
muncii a meseriilor tradiţionale pe care romii le au moştenite32. De asemenea, aceştia au 
confirmat şi faptul că, deseori angajatorii refuză sub diferite pretexte angajarea romilor 
bazîndu-se pe stereotipurile etnice, fără însă ca să recunoască acest lucru deschis. Unii 
experţi în domeniu explică această creştere a numărului romilor înregistraţi la ANOFM 
prin dorinţa acestora de a beneficia de ajutorul social, unde confirmarea statutului de 
persoană aflată în căutarea unui loc de muncă reprezintă o condiţie a eligibilităţii33.

Figura 11. Incidenţa angajării informale în rîndul femeilor rome în raport cu cele  
non-rome, % 

31  MMPSF (2015). Informaţia despre implementarea pe parcursul anului 2014 a Planului de acţiuni privind susţinerea 
persoanelor de etnie romă din Republica Moldova.
32  ANOFM (2014). Raport Anual 2013; h�p://anofm.md/files/elfinder/Raport%20de%20ac�vitate%20ANOFM%202013.pdf 
33  PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile cu o pondere sporită  
a populaţiei rome.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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Incapacitatea de a se integra pe piaţa muncii, în special în mediul rural, lipsa terenuri-
lor agricole care ar asigura securitatea alimentară în peste 56% din gospodăriile rome34 
şi necesitatea obţinerii veniturilor pentru supravieţuire sporesc angajarea informală. În 
rîndul femeilor rome incidenţa angajării informale constituie 84%, fiind de 3,5 ori mai 
mare comparativ cu femeile non-rome (24%) (Figura 11). 

Conform studiilor în domeniu, majoritatea romilor (64%) efectuează munci slab 
remunerate, care nu solicită calificări speciale, sau activează în calitate de zilieri în 
agricultură (10%) sau în afara hotarelor ţării, preponderent în Ucraina şi Federaţia 
Rusă. Totodată, romii, inclusiv femeile rome, practic lipsesc din domeniile sănătăţii, 
educaţiei, ştiinţei şi renovării, precum şi în sferele ordinii şi securităţii publice, unde 
angajarea se efectuează pe bază de studii superioare. Cît priveşte mediul de afaceri, 
eforturile depuse de către romi pentru lansarea şi legalizarea unui business privat sînt 
de două ori mai mici, preferînd să nu se implice în afaceri oficializate, ci mai curînd în 
activităţi legate de comerţ35. 

Viziunile pe care le au femeile rome privind regularitatea, siguranţa muncii şi nivelul 
de remunerare aşteptat, de asemenea, influenţează asupra participării acestora la piaţa 
muncii. Astfel, deşi majoritatea femeilor rome în vîrstă activă de muncă (59,8%) recu-
nosc importanţa deţinerii unui loc stabil de muncă cu un program săptămînal deter-
minat, acestea (40,2%) mai degrabă sunt predispuse comparativ cu femeile non-rome 
(28,9%) să opteze în favoarea în unui loc de muncă instabil, însă care să le permită 
gestionarea după bunul plac a propriului timp liber. De asemenea, preferinţele acestora 
sunt mai mult orientate spre obţinerea unor venituri mai consistente indiferent dacă 
acestea sunt neregulate şi nesigure (38,6% femei rome faţă de 31,8% femei non-rome), 
decît spre veniturile mai mici însă, sigure, de la un loc de muncă stabil (61,4% femei 
rome comparativ cu 68,2% non-rome) (Figura 12).

Incidenţa sărăciei în rîndul femeilor rome este puternic pronunţată, circa 66% dintre 
acestea se află sub pragul naţional al sărăciei absolute36, proporţia acestora fiind cu 27,1 
p.p. mai mare comparativ cu femeile non-rome care locuiesc în vecinătate (38,9%). În 
cazul sărăciei, estimate în funcţie de venituri către pragul internaţional de 4,30 dolari 
SUA37, ponderea femeilor rome aflate sub pragul sărăciei (65,4%) este cu 37,2 p.p. mai 
mare decît în cazul celor non-rome (28,2%). Utilizînd acelaşi prag, dar fiind aplicat 
pe cheltuieli, discrepanţa între ponderile femeilor sărace rome (50,6%) şi non-rome 
(24,2%) este mai mică cu 22,4 p.p. În cazul sărăciei extreme, utilizînd pragul de 2,15 

34  PNUD (2007). Romii în Republica Moldova.
35  ONU (2014).Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din Republica Moldova.
36  Pentru 2011, atunci cînd a fost efectuat Studiul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor,  
pragul naţional al sărăciei es�mat de către BNS a cons�tuit 1093 lei.
37  Pragurile de 4,30 dolari SUA şi 2,15 dolari SUA au fost calculate cu ajustarea la Paritatea Puterii  
de Cumpărare (PPC).
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dolari SUA aplicat pe venituri, tendinţele înregistrate sunt aceleaşi. Astfel, ponderea fe-
meilor rome sărace (38,1%) este cu 31,2 p.p. mai mare faţă de femeile non-rome (6,9%). 
Diferenţa cea mai mică între grupuri, egală cu 17,6 p.p. este înregistrată pentru chel-
tuieli, iar incidenţa sărăciei fiind de doar 3,1% în cazul femeilor non-rome. Aceasta, 
la rîndul său, relatează asupra unei subdeclarări a veniturilor în raport cu cheltuielile 
efectuate ale femeilor rome (Figura 13). Toate acestea, de asemenea, stîrnesc şi semne 
de îngrijorare privind atingerea deplină de către Republica Moldova a primului obiec-
tiv al ODM, precum şi a unuia dintre domeniile prioritare ale Planului de acţiuni priv-
ind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, şi 
anume cu privire la „munca şi bunăstarea economică”38. 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

Figura 12. Preferinţele femeilor rome versus celor non-rome privind regularitatea, 
siguranţa muncii şi remunerarea așteptată, % 

38  Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 08.07.2011, cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea 
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015.
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Femeile rome sînt în afara sistemului de asigurări sociale de stat, accesul în care este de-
terminat pe baza contribuţiilor efectuate în raport cu stagiul de lucru acumulat. Studiile 
în domeniu relatează că, circa 53% dintre persoanele de etnie romă în vîrtstă de 15 ani 
şi peste au un stagiu de muncă mai mic de 10 ani, ceea ce este de peste 2 ori mai puţin 
comparativ cu persoanele non-rome (25%). Media anilor lucraţi de către romi constituie 
13,6 ani (faţă de 22,9 ani în cazul non-romilor), ceea ce îi face neeligibili pentru obţinerea 
unei pensii minime pentru limită de vîrstă din sistemul public de asigurări sociale. Astfel, 
prestaţiile din sistemul de asigurări sociale reprezintă doar 7% în gospodăriile rome, com-
parativ cu 25% în veniturile gospodăriilor non-rome. Cu toate că, sistemul de asigurări 
sociale oferă opţiunea asigurării individuale în sumă fixă, aceasta este puţin populară în 
rîndul romilor. Motivele principale sînt lipsa resurselor financiare pentru a se asigura, 
spectrul restrîns de beneficii propuse spre asigurare (pensie de bătrîneţe şi ajutor de de-
ces), dar şi mărimile mici ale acestora. După indexarea anuală operată, pensia minimă 
pentru limită de vîrstă la 1 aprilie 2015 a constituit 861,80 lei39 sau 59,7% din minimul de 
existenţă pentru pensionari, determinat de către BNS pentru trimestrul I al anului 2015, 
ceea ce nu garantează o bătrîneţe în afara sărăciei40.

Insuficienţa veniturilor şi sărăcia le determină pe femeile rome pentru a apela pentru 
prestaţiile băneşti din cadrul sistemului de asistenţă socială. Prestaţiile băneşti consti-

Figura 13. Incidenţa sărăciei pe venituri şi cheltuieli în rîndul femeilor rome  
în raport cu cele non-rome, % 

39  Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 06.03.2015, cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor 
prestaţii sociale de stat;
40  Calculele autorului conform datelor din Banca de date sta�s�ce a BNS.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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tuie 9% în veniturile gospodăriilor rome, faţă de 4% în veniturile gospodăriilor non-
rome41. Cu toate că, prestaţia de ajutor social actualmente este considerată ca fiind cea 
mai bine direcţionată spre gospodăriile sărace, unele analize susţin, că în lipsa unei 
evidenţe, există o probabilitate sporită ca o mare parte dintre familiile de romi să nu 
poată beneficia de această prestaţie din motivele dificultăţii obţinerii actelor necesare, 
precum şi incapacităţii confirmării statutului ocupaţional42. O serie de probleme expri-
mate de către femeile rome în cadrul unui studiu recent efectuat sunt: (i) reticenţa 
reprezentanţilor autorităţilor publice locale în oferirea informaţiei despre posibilităţile 
de obţinere a ajutorului social, precum şi (ii) propunerea de locuri de muncă indi-
sonante cu abilităţile sau calificările acestora, ceea ce le impune să le refuze şi, prin 
urmare, conduce la sistarea acordării acestei prestaţii43. De asemenea, lipsa unor date 
bazate pe etnii în cadrul sistemului de protecţie socială, nu permite efectuarea unei 
analize privind dizabilitatea în rîndul femeilor şi fetelor rome, precum şi accesului 
acestora la serviciile sociale primare şi specializate din comunitate.

Accesul la locuinţe cu o infrastructură adecvată este importantă în aprecierea deprivării 
casnice a gospodăriilor de romi, inclusiv a vulnerabilităţii femeilor rome, şi reprezentă 
unul dintre obiectivele strategice ale Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei 
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-201544. Studiile arată că, lipsa 
infrastructurii în gospodăriile de romi înregistrează rate mult mai înalte în comparaţie 
cu majoritatea gospodăriilor casnice. Astfel, proporţia gospodăriilor roma care locu-
iesc în case ruinate sau cartiere sărace (18%) este de peste 3 ori mai mare decât în cazul 
gospodăriilor non-rome (5%). Doar 16% dintre gospodăriile rome dispun de toaletă în 
interior, 20% au duş sau baie în interior, iar 23% dintre acestea sunt conectate la canali-
zarea publică sau la rezervorul de apă menajeră. Circa 13% dintre gospodăriile rome nu 
sunt conectate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice (comparativ cu 3% în cazul 
gospodăriilor non-rome), 35% nu au bucătărie amenajată în interiorul locuinţei (com-
parativ cu 14% gospodării non-rome), 13% îşi pregătesc hrana pe lemne şi cărbune 
(faţă de 6% gospodării non-rome) şi 49% nu dispun de apă la robinet sau acces la 
conducta de apă în interiorul locuinţei sau în grădină/curte (faţă de 28% gospodării 
non-rome)45. De menţionat că, aceste deprivări sunt mai pronunţate în mediul rural. 

41 Valoarea procentuală a veniturilor din prestaţii include: alocaţiile de şomaj, maternitate, alocaţiile pentru copii, 
beneficiile pentru săraci, subvențiile şi bursele. PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu 
privire la situaţia romilor în comunităţile cu o pondere sporită a populaţiei rome.
42 Expert-Grup (2011). Analiza experienţei implementării legii ajutorului social în Republica Moldova.  
h�p://www.expert-grup.org/old/library_upld/d483.pdf 
43 ONU (2014).Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din Republica Moldova.
44 Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 08.07.2011, cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind  
susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015.
45 PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.
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Condiţiile muncii neremunerate în gospodărie şi timpul liber al femeilor rome sunt 
influenţate de deţinerea bunurilor de uz casnic care facilitează menajul. Conform da-
telor existente, doar 31% dintre gospodăriile rome dispun de maşini de spălat (com-
parativ cu 66% gospodării non-rome), doar 65% dispun de telefon fix sau mobil (faţă 
de 79% gospodării non-rome), doar 20% au radio (faţă de 47% gospodării non-rome), 
76% au televizor color (faţă de 90% gospodării non-rome), aproape 10% au computer 
(faţă de 31% gospodării non-rome) şi circa 9% au conexiune internet (comparativ cu 
29% gospodării non-rome) (Figura 14).

Figura 14. Dotarea gospodăriilor rome şi celor non-rome cu bunuri de uz casnic, % 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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Realizarea dezvoltării durabile înseamnă recunoaşterea sinergiilor între egalitatea de 
gen şi dezvoltarea economică, socială şi ecologică, care, asigură bunăstarea şi demni-
tatea umană, integritatea mediului de echitate şi justiţie socială, acum şi în viitor46. Prin 
urmare, asigurarea participării echitabile a femeilor în cadrul celor trei dimensiuni ale 
dezvoltării durabile reprezintă o precondiţie esenţială, realizarea căreia în cazul femei-
lor şi fetelor rome rămîne a fi mai degrabă un deziderat. Însăşi capacitatea acestora de 
participare la dezvoltarea durabilă poate fi măsurată prin abilitatea de control asupra 
resurselor, libertatea în mişcare, decizia asupra formării familiei, libertatea în afara ris-
cului violenţei, inclusiv şi abilitatea de a avea voce în societate şi în mediul politic. 

Figura 15. Veniturile şi cheltuielile medii totale lunare pe persoană ale gospodăriilor 
conduse de femei rome şi non-rome

V. Capacitatea şi posibilitatea 
femeilor şi fetelor rome de a 
participa la dezvoltare

46 UN Women . Studiul Global 2014 privind Rolul Femeilor în Dezvoltare. Egalitatea de Gen  
şi Dezvoltarea Durabilă.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011.

ponderea rome  
în non-rome
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Aşa cum a fost expus şi în cadrul capitolelor precedente ale prezentei note analitice, 
capacităţile femeilor rome de control asupra resurselor sunt modeste, fiind exprimate 
prin abilităţi şi posibilităţi reduse de obţinere a veniturilor proprii, de a le deţine şi 
gestiona, utiliza în acumularea bunuri materiale. Datelor studiilor în domeniu relatează 
că, veniturile medii pe persoană realizate pentru luna precedentă în gospodăriile rome 
conduse de femei constituie circa 42% din veniturile respective ale gospodăriilor 
conduse de femei non-rome şi 70% din veniturile date ale gospodăriilor conduse de 
bărbaţii romi (553,8 lei MDA). La rîndul său cheltuielile gospodăriilor conduse de fe-
mei rome constituie 61,2% din cheltuielile gospodăriilor conduse de femei non-rome 
şi 69,4% ale gospodăriilor conduse de bărbaţii romi (902,6 lei MDA). Aşa cum a mai 
fost menţionat şi anterior, se observă tendinţa gospodăriilor conduse de către femei de 
subdeclarare a veniturilor în raport cu cheltuielile efectuate care le depăşesc de 1,6 ori47. 
Această tendinţă de subdeclarare ar putea fi explicată prin factori de natură psihologică 
legaţi de încredere şi precauţie ca informaţia oferită să nu le fie folosită în detriment 
(Figura 15). 

Capacitatea redusă de control asupra resurselor, subminează puterea femeilor rome 
de negociere şi vociferare în cadrul gospodăriei, situaţie care este agravată de normele 
paternaliste bazate pe gen ale comunităţii rome. Aceasta la rîndul sau contribuie la  
menţinerea stării de dependenţă de bărbaţii romi, care iau deciziile finale referitor la 
utilizarea resurselor comune, precum şi alte probleme importante ce ţin de gospodărie 
cum sînt: libertatea de mişcare a femeilor, căsătoriile copiilor. De asemenea, viziunile 
femeilor rome joacă un rol important asupra acceptării dependenţei economice faţă de 
bărbaţi. Circa 1/3 dintre acestea consideră inacceptabil ca soţia să cîştige mai mult ca 
soţul, proporţia acestora fiind în jumătate mai mare comparativ cu femeile non-rome 
(14%) care au aceleaşi viziuni48.

Căsătoria fetelor rome reprezintă un aspect important din punct de vedere afirma-
tiv pe plan social în cadrul comunităţii rome, iar vîrsta cea mai propice pentru acest 
eveniment conform normelor existente este de 15-17 ani. Chiar dacă majoritatea 
părinţilor romi în cadrul studiilor se pronunţă asupra nerelevanţei căsătoriilor la aşa 
o vîrstă fragedă, necesitatea asigurării propriului „confort psihologic”, legat de contro-
lul evoluţiei pubertăţii fetelor, predomină. Astfel, căsătoriile sunt aranjate între familii, 
iar fetele rome nu deţin capacitatea de decizie proprie asupra alegerii partenerului de 
viaţă. De asemenea, cunoştinţele limitate despre contracepţie şi planificare familială le 
privează pe acestea de posibilitatea deciziei asupra conceperii şi naşterii copiilor49. 

47 PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.
48 PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.
49 PNUD (2007). Romii în Republica Moldova. ONU (2014). Studiu cu privire la situaţia fetelor  
şi femeilor Rome din Republica Moldova.
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Prin urmare, căsătoriile timpurii, graviditatea şi necesitatea de a îngriji copiii reprezintă 
motive determinante ale abandonului şcolar, care rezultă în lipsă/insuficienţă de abilităţi 
şi calificări cu eşecuri de integrare pe piaţa muncii formale şi de obţinere de venituri 
proprii pentru o independenţă materială.

Conform studiilor realizate în domeniu, independenţa economică a femeilor reduce 
cu mult vulnerabilitatea acestora faţă de violenţa în familie50. Femeile şi fetele rome 
sînt frecvent victime ale violenţei în familie (a se vedea capitolului III al prezentei 
note analitice), cazuri care, de cele mai multe ori, nu sunt raportate din diferite mo-
tive, unul dintre acestea fiind şi pasivitatea în intervenţie a poliţiei. Deşi, actualmente 
poliţia dispune de suficiente instrumente normative51 şi metodice52 privind intervenţia 
în cazurile de violenţă în familie, aceasta, de obicei, se abţine să le protejeze pe fe-
meile şi fetele rome, justificând această abţinere prin „propriile legi” ale comunităţii 
rome53. Aceasta reprezintă una dintre cauzele care privează femeile şi fetele rome de 
accesul la „ordonanţele de protecţie”, precum şi serviciile de asistenţă specializată pen-
tru victimele violenţei în familie. Celelalte cauze ţin de: lipsa/insuficienţa informării 
victimelor violenţei în familie de către reprezentanţii APL despre existenţa serviciilor 
respective, precum şi unde se pot adresa pentru a le obţine; refuzul victimelor de a se 
adresa la serviciile date din diverse motive, printre care fiind lipsa de încredere în posi-
bilitatea schimbării situaţiei, gradul sporit de dependenţă faţă de abuzatori54.

Datorită capacităţii restrînse de control asupra resurselor şi cunoştinţelor reduse, fe-
meile rome practic sunt private de dreptul lor la justiţie. Conform datelor statistice 
ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, din totalul celor 
de peste 111 mii de cazuri asistate juridic pe parcursul anilor 2013-2014 şi primele 9 
luni ale anului 2015, 58 de cazuri au fost ale persoanelor de etnie romă, dintre acestea 

50 Proynk, P., Hargreaves, J., Kim, J., Morison, L., Phetla, G., Wa�s, C., Busza, J. & Porter, J. (2006)  
Effect of a structural Interven�on for the preven�on of in�mate-partner violence and HIV in rural South Africa: 
a cluster randomised trial. Lancet, 368, 1973-1983.
51 Legea nr.45 din 01.07.2007, privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie; Legea nr. 140 din 
14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc; Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 
08.04.2014, cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul, intersectorial de cooperare pentru 
iden�ficarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor vic�me şi potenţiale vic�me ale violenţei, 
neglijării, exploatării şi traficului.
52 Ordinul MAI nr. 275 din 14.08.2008, cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice privind intervenţia 
organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie; Ordinul IGP/MAI nr. 
79 din 28.04.2015, cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind intervenţia Poliţiei în iden�ficarea, 
evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului.
53 ONU (2014).Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din Republica Moldova.
54 LaStrada/Fundaţia OAK/Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Danemarcei (2013).  
Studiu privind realizarea drepturilor violenţei în familie în sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica 
Moldova. h�p://www.lastrada.md/publica�i/ebook/Violenta_raport_rom.pdf 
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55 h�p://sta�s�ca.cnajgs.md/
56 h�ps://europa.eu/eyd2015/en/un-women/stories/first-roma-women-elected-local-council-moldova

doar 6 cazuri de asistenţă au fost ale femeilor rome55. De menţionat că, niciunul dintre 
cazurile asistate nu au fost pentru infracţiunea de violenţă în familie.

Prezenţa femeilor rome în viaţa civică şi politică rămîne a fi una infimă. Actualmente la 
nivel naţional activează doar o singură organizaţie neguvernamentală de femei rome, 
care se confruntă cu probleme de asigurare a durabilităţii financiare. În viaţa politică, 
femeile rome continuă să lipsească din listele partidelor şi structurilor de gestionare a 
procesului electoral, iar în cadrul serviciilor publice acestea sunt puţine deţinînd funcţii 
nedecizionale. Totuşi, datorită activităţilor de suport promovate pe parcursul ultimilor 
ani de către organismele internaţionale în Republica Moldova, se pare că situaţia încet 
a început să se schimbe. Pentru prima dată, în rezultatul alegerilor locale din anul 2015, 
2 femei rome au obţinut mandate de consilieri locali56.
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VI. Limitări, bariere, obstacole  
cu care se confruntă femeile  
şi fetele rome în societate
Vulnerabilitatea femeilor şi fetelor rome spre marginalizare şi excluziune socială este 
determinată de o serie de bariere de acces la rezultatele şi produsele bunăstării social-
economice care, la rîndul său, subminează participarea şi rolul acestora în cadrul proce-
sului de dezvoltare durabilă. Accesul limitat la educaţie, nivelul redus de alfabetizare şi 
lipsa abilităţilor/calificărilor profesionale reprezintă factorii determinanţi ce corelează 
puternic cu deprivarea femeilor rome de la piaţa muncii, capacitatea lor de obţinere a 
veniturilor, sărăcie şi dependenţă de asistenţa socială, adresabilitate la serviciile medi-
cale, acces la justiţie, socializare şi petrecere a timpului liber. De asemenea, nivelul jos 
de studii influenţează asupra respectului de sine, formării percepţiilor şi atitudinilor 
critice, capacităţii de negociere şi vociferare în cadrul familiei, expunerii problemelor, 
influenţării şi lobării a deciziilor în comunitate, participării la viaţa politică, precum 
şi conservării şi transmiterii inter-generaţionale a tradiţiilor şi valorilor culturale. De 
menţionat că, abordările paternaliste bazate pe asumarea rolului de gen ale comunităţii 
rome, precum şi atitudinile discriminatorii stereotipice bazate pe etnie, care predomină 
în cadrul societăţii moldoveneşti, constituie factori complementari ce consolidează 
aceste bariere.

Fetele rome se confruntă cu un deficit de acces la educaţie începînd chiar cu treapta 
preşcolară (ISCED 0) care, cu toate că nu este obligatorie, însă este crucială pentru 
pregătirea grupurilor minoritare pentru o experienţă şcolară pozitivă57. Rata brută de 
cuprindere a fetelor rome în cadrul acestei trepte, care constituie doar 21%, fiind de 
circa 3,6 ori mai redusă faţă de cea a fetelor non-rome. Peste 76% dintre fetele rome 
cu vîrste cuprinse între 3-6 ani nu au frecventat niciodată o instituţie preşcolară. Doar 
2,6% au frecventat o creşă, 18,9% au frecventat o grădiniţă publică şi grupe/clase 
pregătitoare pentru şcoală (faţă de 61,9% fete non-rome) şi doar 1,8% au frecventat 
o grădiniţă privată şi grupe/ clase pregătitoare preşcolare cu caracter privat (faţă de 
14,3% fete non-Roma)58(Figura 16). 

În cadrul treptelor obligatorii ale educaţiei (primară şi gimnazială) ratele brute de cu-
prindere ale fetelor rome sunt nu doar cu mult mai reduse în raport cu cele ale fetelor 
non-rome, dar şi prezintă tendinţe pronunţate spre diminuare pe măsura înaintării în 
cadrul acestora. Astfel, dacă în cadrul treptei primare rata brută de cuprindere a fetelor 

57 Embassy of Finland in Bucarest (2014). Background Report about the Roma in Romania. h�p://www.finland.
ro/public/download.aspx?ID=133754&GUID=%7BAC2C8F55-8AAE-47C8-BA1E-44B6020A2DD8%7D 
58 Datele pentru Republica Moldova din cadrul studiului regional privind situaţia romilor din Republica Moldova, 
PNUD/BM/CE, 2011.
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rome constituie 54,7%, atunci în cadrul celei gimnaziale aceasta este deja de 49,3%, 
discrepanţele de etnie în acest sens fiind de 22,6 p.p. şi 41,4 p.p. În cadrul treptei secundar 
profesionale rata brută de cuprindere a fetelor rome este de doar 14,4%, sau de circa 5,4 
ori mai redusă în raport cu cea a fetelor non-rome (78%) (Figura 17). Însăşi statisticile 
privind gradul de cuprindere a copiilor romi în învăţămînt sînt nu doar alarmante, dar 
şi prezintă tendinţe de înrăutăţire în timp. Astfel, în raport cu anul 2005, ratele brute de 
cuprindere a copiilor romi în cadrul treptelor obligatorii ale educaţiei au diminuat de la 
57% la 54%, iar în cadrul treptei educaţiei secundar profesionale de la 20% la 16%59. 

Cuprinderea redusă în educaţie este complementată cu absenteism ce rezultă în aban-
don şcolar timpuriu. Zilnic frecventează şcoala doar 76% dintre fetele rome, sau cu 20 
p.p. mai puţine faţă de fetele non-rome (96%). Cel puţin 1 zi pe săptămînă lipsesc 13% 
dintre fetele rome, iar 4% dintre acestea lipsesc mai mult 4 zile pe lună (Figura 18). 
Rata abandonului şcolar al fetelor rome constituie 56% cu un decalaj de etnie de 40 p.p., 
fiind una dintre cele mai ridicate din ţările Regiunii Europei Centrale şi de Sud, Repub-
lica Moldova, în acest sens, fiind depăşită doar de către Albania (60%) (Figura 19)60. 

59 În anul 2005 au fost colectate datele pentru primul studiu naţional comprehensiv privind situaţia Romilor 
care ulterior au fost publicate în anul 2007 în raportul PNUD „Romii în Republica Moldova”;
60 PNUD RBC (2013). Interplay between gender and ethnicity: Exposing structural dispari�es of Romani 
women. Analysis of the UNDP/World Bank/EC regional Roma survey data, h�p://www.eurasia.undp.org/
content/dam/rbec/docs/Exposing-structural-dispari�es-of-Romani-women.pdf

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

Figura 16. Frecventarea ins�tuţiilor preşcolare de către fetele rome de 3-6 ani versus 
cele non-rome, %
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Figura 17. Ratele brute de cuprindere a fetelor rome în învăţămînt, pe trepte  
de învăţămînt, %

Figura 18. Frecventarea şcolară a fetelor rome în raport cu cele non-rome, %

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011.
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Figura 19. Ratele abandonului şcolar în rîndul fetelor roma versus non-rome, pe ţări, %

Printre motivele determinante ale absenteismului şi abandonului şcolar timpuriu 
menţionate de către fetele roma se enumeră: (i) incapacitatea acoperirii costurilor afe-
rente educaţiei (rechizite, îmbrăcăminte, etc.) - 42,7%, (ii) opinia că este instruită sufi-
cient - 13,2%, (iii) căsătoriile timpurii – 8,4% (de 2 ori mai frecvente comparativ băieţii 
romi - 4,2%), (iv) nevoia de a munci sau boala – 6,6%, (v) sarcina - 5,1% (Figura 20). 

De menţionat că, atitudinile discriminatorii şi nesiguranţa în şcoală, chiar dacă nu 
reprezintă motive determinante principale ale absenteismului şi abandonului şcolar 
(1%), frecvenţa acestora asupra fetelor rome este de 3 ori mai sporită comparativ cu fe-
tele non-rome61. În calitate de factori complementari ai absenteismului şi abandonului 
şcolar sînt: (i) lipsa transportului şcolar gratuit sau la preţuri accesibile pentru a ajunge 
la şcoală ca urmare a optimizării infrastructurii educaţionale; (ii) migraţia cu părinţii, 
sau necesitatea de a rămîne acasă pentru a avea grijă de gospodărie; (iii) valorile şi ati-
tudinile parentale asupra valorii şi necesităţii educaţiei pentru fete, etc62. 

61 PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.
62 UN Women/OHCHR/PNUD (2014). Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor rome  
din Republica Moldova.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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Figura 20. Mo�vele determinante ale absenteismului şi abandonului şcolar  
în rîndul fetelor rome, %

Circa 39% dintre femeile roma consideră că, cel mai optim nivel educaţional pentru a 
fi absolvit de către o fată este cel primar, 9% consideră că este cel gimnazial, secundar 
profesional sau mediu de specialitate. Importanţa studiilor superioare (inclusiv celor in-
complete şi postuniversitare) pentru fete este recunoscută de către 23,4% dintre femeile 
rome, sau de circa 2,3 ori mai puţine comparativ femeile non-rome (Figura 21). 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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Figura 21. Percepţiile femeilor rome privind suficienţa nivelului educaţional  
pentru fete, %

Prin urmare, după absolvirea treptelor obligatorii ale educaţiei, continuă să rămînă 
în sistemul educaţional doar 12% dintre femeile rome. Toate acestea sugerează asupra 
lipsei unor măsuri politice adecvate orientate spre sporirea incluziunii şi menţinerii în 
cadrul educaţiei a copiilor romi, inclusiv a fetelor rome, ceea ce generează preocupări 
majore asupra realizării în măsură deplină de către Republica Moldova, în anul 2015, 
a celui de-al doilea obiectiv al ODM, recomandărilor instituţiilor internaţionale în 
aspecte legate de incluziunea educaţională a romilor, inclusiv femeilor rome, inclusiv 
şi domeniului prioritar de referinţă din cadrul Planului de acţiuni privind susţinerea 
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-201563.

63 Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 08.07.2011, cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea 
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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Barierele de acces ale femeilor rome pe piaţa forţei de muncă formale sunt determinate 
nu doar de nivelul jos al studiilor şi calificărilor acestora, dar şi de atitudinile discrimi-
natorii ale angajatorilor bazate pe stereotipuri de etnie. În rezultat, 69,2% dintre femeile 
rome în vîrstă de 15 ani şi peste nu au nici o experienţă de muncă, proporţia acestora 
fiind de circa 3 ori mai mare comparativ cu femeile non-rome (23,3%). În rîndul fe-
meilor rome tinere de 15-24 ani ponderea celor care nu au lucrat niciodată constituie 
88,6% aceasta fiind 1,3 ori mai mare faţă de femeile non-rome (66,6%) (Figura 22). 
Toate acestea, la rîndul, său diminuează capacităţile femeilor rome de control asupra 
resurselor, ceea ce le menţine în „capcana sărăciei” şi le restrînge accesul la serviciile 
medicale, la justiţie şi le face dependente de sistemul de asistenţă socială. Un rol impor-
tant asupra persistenţei dependenţei materiale a femeilor rome şi subminării capacităţii 
acestora de decizie îl deţin şi normele paternaliste ale comunităţii rome. 

Figura 22. Ratele lipsei de experienţă de muncă a femeilor rome în raport cu femeile 
non-rome, %

Adresabilitatea redusă a femeilor rome la serviciile medicale este în principal 
determinată de lipsa poliţelor de asigurare socială (circa 58% comparativ cu 21% pen-
tru femeile non-rome) şi resurselor financiare de a le cumpăra, ori de a achita serviciile 
contra plată şi/sau a cumpăra medicamentele prescrise, menţionate de către femeile 
rome în 79,9% din cazuri (comparativ cu 69,2% non-rome) (Figurile 23 şi 24). Astfel, 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 
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circa 44% dintre femeile rome pe parcursul ultimelor 12 luni nu s-au adresat niciodată 
la medic, 18,9% s-au adresat 1-2 ori, 13,1% de 3-4 ori, 5,9% au avut de la 5 pînă la 10 
vizite. După caracterul adresărilor, cele urgente au constituit în 1 cazuri (23%), 2 cazuri 
(16,4%), 3 cazuri (8,6%) şi 4 cazuri (6,6%)64.

Figura 23. Gradul de cuprindere a femeilor rome şi celor non-rome în sistemul AOAM, %

În calitate de motive complementare ce reduc din adresabilitatea la medic sunt 
cunoştinţele limitate ale femeilor rome privind tipurile de servicii garantate de stat la 
care au dreptul de a beneficia, atitudinile discriminatorii ale personalului medical şi 
plăţile neoficiale percepute în sistemul sanitar de la romi chiar pentru acordarea acelor 
servicii care sunt gratuite aşa precum sunt urgenţele (cazuri frecvente în mediul rural 
pentru comunităţile dens populate de romi)65. În rezultat, 67,9% dintre femeile rome au 
relatat că, deşi au avut nevoie pe parcursul ultimelor 12 luni de consultaţia unui doctor 
nu şi-au putut-o permite, proporţia acestora fiind cu 20,6 p.p. mai mare comparativ cu 
femeile non-rome (47,3%). De asemenea, peste 75% dintre femeile rome au comunicat 
că nu şi-au putut permite nici procurarea medicamentelor de bază, proporția acestora 
fiind cu 25 p.p. mai mare faţă de femeile non-rome (50%).66 

64 PNUD/UN Women/UNICEF/Sida (2013). Studiu anali�c cu privire la situaţia romilor în comunităţile  
cu o pondere sporită a populaţiei rome.
65 ONU (2014).Studiu cu privire la situaţia fetelor şi femeilor Rome din Republica Moldova.
66 Calculele echipei de experți ai PNUD RBEC, conform studiului regional PNUD/BM/CE, 2011.

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011.
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Figura 24. Mo�vele neadresării femeilor rome şi celor non-rome la medic, %

Suplimentar, datele arată că femeile rome (77%) accesează mai rar şi investigaţiile medi-
cale specializate comparativ cu cele non-rome (88%). Astfel, pe parcursul ultimului an, 
ponderea femeilor rome de 16 ani + care au fost supuse unei examinări dentare (31%) 
a fost cu 9 p.p. mai redusă faţă de femeile non-rome (40%), proporţia celor investigate 
cu raze X, ultrasunete sau alt fel de scanare în rîndul femeilor rome a fost de 37% faţă 
de 40% non-rome. Totodată, ponderea celor cărora le-a fost făcută examinarea cardiacă 
şi testat colesterolul în rîndul femeilor rome a fost de 28% şi 36% comparativ cu 35% 
şi 43% non-rome. Diferenţele există şi în cazul testării tensiunii arteriale (57% rome şi 
65% non-rome), precum şi măsurării nivelului glicemiei în sînge (35% rome şi 42% 
non-rome) (Figura 25).

În consecinţă, femeile rome se adresează medicului preponderent în legătură cu îngri-
jirea preventivă a copiilor, servicii despre care ştiu cu siguranţă că sunt gratuite, ceea 
ce explică şi diferenţele nesemnificative ale ratelor de vaccinare ale copiilor de 0-6 ani 
(95% fete roma, comparativ cu 97% fete non-rome şi 94% băieţi romi).

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011.
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Barierele de acces ale femeilor rome la sistemul de protecţie socială sunt determinate 
de participarea redusă a acestora la piaţa forţei de muncă formale, ceea ce nu le permite 
acumularea unui stagiu de cotizare cu contribuţii asiguratorii pentru a obţine dreptul la 
o pensie în sistemul public de asigurări sociale. La rîndul sau accesul femeilor rome la 
sistemul de asistenţă socială este influenţat de informarea insuficientă a acestora, lipsa/
dificultatea obţinerii actelor necesare pentru a confirma statutul de eligibilitate pentru o 
prestaţie sau alta, precum şi lipsa/subdezvoltarea serviciilor sociale primare sau special-
izate în comunităţile rurale dens populate de către romi. Atitudinile discriminatorii ale 
unor reprezentanţi ai autorităţilor publice locale constituie de asemenea obstacole de ac-
ces, iar sistarea serviciilor mediatorilor comunitari din lipsă de resurse în bugetele locale 
în cadrul mai multor comunităţi vor contribui la creşterea distanţei în acest sens. 

Accesul limitat al femeilor rome la justiţie este determinat de lipsa de cunoştinţe şi 
capacităţi pentru a se adresa şi aşi revendica drepturile atunci cînd acestea sunt încălcate, 
dar şi de o serie de discriminări instituţionale determinate de pasivitatea organelor de 
drept în raport cu comunităţile rome.

Participarea limitată a femeilor şi fetelor rome la luarea deciziilor în cadrul familiei şi 
comunităţii rome, precum şi prezenţa redusă în viaţa civică şi politică este determinată 
de normele sociale discriminatorii bazate pe gen ale comunităţii rome, dar şi de 
prejudecățile societăţii în general despre prezenţa femeii în viaţa politică şi capacitatea 
de a ocupa poziţii decizionale67. 

Sursa: Sondajul regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Republica Moldova, 2011. 

Figura 25. Incidenţa inves�gaţiilor medicale în rândul femeilor rome  
şi non-rome (16 ani +)

67 IPP/Soros-Moldova/SOIR (2015). Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării: 
studiu compara�v. h�p://soros.md/files/publica�ons/documents/Raport%20Nediscriminare%20analiza%20co
mparata.pdf;
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Femeile şi fetele rome continuă a fi unul dintre grupurile cele mai defavorizare din 
Republica Moldova. Vulnerabilitatea acestora spre excluziune sociale este determinată 
de o serie de factori discriminatori bazaţi pe gen, clasă, etnie, rasă, care influenţează 
nu doar rolul şi poziţia acestora în cadrul comunităţii, dar şi egalitatea accesului la 
educaţie, piaţa muncii, obţinerea veniturilor în afara sărăciei, asistenţa medicală, 
protecţia socială, calitatea locuirii, viaţa civică şi politică, justiţie. În consecinţă, toate 
acestea, le privează pe femeile şi fetele rome de la participarea şi contribuţia deplină 
la dezvoltarea durabilă, realizarea căreia se bazează pe sinergia între egalitatea de gen 
şi cele trei dimensiuni ale acesteia (economică, socială şi ecologică), care, asigură 
bunăstarea şi demnitatea umană, integritatea mediului echitate şi justiţie socială, acum 
şi în viitor. 

Nivelul redus de alfabetizare şi studii, lipsa abilităţilor/calificărilor profesionale, drept 
rezultate ale accesului limitat la educaţie, afectează puternic capacităţile femeilor şi 
fetelor rome în asumarea rolurilor sociale şi economice. Cauzele determinante ale 
deprivării educaţionale sunt: (i) incapacitatea acoperirii costurilor aferente (taxe, re-
chizite şcolare, îmbrăcăminte, transport), (ii) căsătoriile timpurii (care sunt de 2 ori 
mai frecvente comparativ cu băieţii romi) şi sarcinile, (iii) viziunile părinţilor dar şi cele 
proprii privind suficienţa, valoarea şi oportunitatea educaţiei pentru viitor, care derivă 
şi de la normele bazate pe asumarea rolului de gen ale comunităţii rome, precum şi (iv) 
atitudinile discriminatorii în şcoală, pregătirea şi implicarea insuficientă ale cadrelor 
didactice în lucrul cu copiii romi. Calitatea capitalului educaţional al femeilor şi fetelor 
rome este exprimată prin: nivel redus al alfabetizări (doar 63% pot să scrie şi să citească) 
şi studiilor (45% sunt fără studii, iar 47% au doar studii primare şi gimnaziale), ani mai 
puţini de petrecuţi în educaţie de circa 2,7 ori, risc sporit de renunţare timpurie la 
şcoală (rata abandonului şcolar de 56%), lipsă de calificări şi abilităţi profesionale. 

Capacitatea de integrare şi afirmare a femeilor rome pe piaţa muncii este influenţată nu 
doar de calitatea capitalului educaţional al acestora, dar şi de atitudinile discriminatorii 
ale angajatorilor bazate pe stereotipurile de etnie. Astfel, pe piaţa muncii femeile şi fe-
tele rome sunt caracterizate printr-un nivel redus al activităţii (28% faţă de 52% în cazul 
femeilor non-rome) şi ocupării (16% faţă de 43% în cazul femeilor non-rome), rate 
înalte ale şomajului (41% faţă de 17% în cazul femeilor non-rome), lipsei experienţei 
de muncă (69,2% faţă de 23,3% în cazul femeilor non-rome) şi incidenţei activităţii de 
informale şi veniturilor sporadice mici (84% faţă de 24% în cazul femeilor non-rome). 

Incapacitatea de control asupra resurselor menţin femeile şi fetele rome în „capcana 
sărăciei” deprivîndu-le accesul la asistenţa medicală, locuire adecvată, protecţie socială, 

Concluzii
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justiţie, socializare şi petrecere a timpului liber. Astfel, peste 66% dintre femeile rome 
se află sub pragul naţional al sărăciei absolute (comparativ cu 38,9% femei non-rome), 
iar veniturile gospodăriilor acestora constituie doar 42% din veniturile gospodăriilor 
conduse de femei non-rome. Circa 58% dintre femeile rome sunt în afara asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală (faţă de 21% femei non-rome), totodată peste 69% 
dintre acestea nu şi-au putut permite să se adreseze la medic pe parcursul ultimului 
an, deşi au avut nevoie. Suplimentar, lipsa/insuficienţa cunoştinţelor despre planificare 
familială şi contracepţie înrăutăţesc indicatorii sănătăţii materne. Totodată, proporţia 
gospodăriilor rome care trăiesc în case ruinate sau cartiere sărace cu o infrastructură 
socială degradantă este de peste 3 ori mai mare decât în cazul gospodăriilor non-rome. 
49% dintre acestea nu dispun de apă la robinet sau acces la conducta de apă în interiorul 
locuinţei sau în grădină/curte (faţă de 28% gospodării non-rome), 77% nu sunt conec-
tate la canalizarea publică sau la rezervorul de apă menajeră, 13% nu sunt conectate 
la reţeaua de distribuţie a energiei electrice (comparativ cu 3% în cazul gospodăriilor 
non-rome).

Femeile rome se află frecvent în afara sistemului public de asigurări sociale, iar, ac-
cesibilitatea sistemului de asistenţă socială pentru femeile rome, este determinată de 
gradul de informare al acestora despre beneficiile existente, posibilităţile de confirmare 
a eligibilităţii pentru acestea, dar şi de prezenţa serviciilor sociale primare sau special-
izate în cadrul comunităţilor unde acestea locuiesc. 

Deşi femeile rome sunt frecvent victime ale diferitor forme de violenţă, inclusiv violenţei 
în familie, cazurile de regulă nu sunt raportate din diferite motive, care, le privează pe 
acestea în realizarea dreptului la justiţie. De asemenea lipsa de referire şi adresabilitate 
la serviciile sociale specializate degenerează în victimizări repetate cu distorsionare a 
percepţiilor privind normalitatea în această privinţă. 

Normele paternaliste ale comunităţii rome bazate pe asumarea rolul gen, influenţează 
asupra capacităţilor femeilor şi fetelor rome de a participa la luarea deciziilor în cadrul 
familiei şi comunităţii de apartenenţă. Introducerea în anul 2013 a mediatorilor comu-
nitari (în majoritate femei) a contribuit la mobilizarea comunităţii rome în abordarea 
şi exprimarea problemelor cu care se confruntă faţă de autorităţi. Prin urmare, sistarea 
acestor servicii începînd cu anul 2015 în cadrul mai multor localităţi, va conduce la 
aprofundarea distanţei dintre comunităţile rome şi autorităţile publice locale.

Femeile şi fetele rome ramîn a fi practic invizibile în viaţa publică. Acestea continuă să 
lipsească din listele partidelor şi structurilor de gestionare a procesului electoral, iar 
cadrul serviciilor publice acestea sunt puţine şi deţin funcţii nedecizionale. Totuşi, se 
pare că situaţia încet a început să se schimbe şi în rezultatul alegerilor locale din anul 
2015, pentru prima dată, 2 femei rome au obţinut mandate de consilieri locali. 
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Toate aceste constatări generează preocupări majore privind realizarea în măsură 
deplină de către Republica Moldova obiectivelor al ODM, recomandărilor instituţiilor 
internaţionale în aspecte legate de incluziune multidimensională a romilor, inclusiv 
femeilor rome, dar şi priorităţilor Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de 
etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015. Necesitatea unor măsuri 
adecvate în acest sens este evidentă, în cadrul următorului Plan de acțiuni pentru anii 
2016-2020, acestea urmînd a fi orientate spre: (i) sporirea şi menţinerea incluziunii 
educaţionale a copiilor romi, inclusiv fetelor rome, pentru acordarea şanselor egale de 
participare la rezultatele dezvoltării durabile şi reducerea intensităţii normelor pater-
naliste ale comunităţii rome; (ii) crearea condiţiilor, stimulentelor, pentru integrare 
pe piaţa forţei muncii formale; (iii) sporirea accesului la sănătate şi protecţie socială; 
(iv) îmbunătăţire a calităţii locuirii, (v) sporirea a accesului la justiţie şi viaţa publică, 
precum și (vi) consolidarea statutului și rolului mediatirului comunitar, inclusiv prin 
abilitarea acestuia cu atribuții în colectare și prezentare a informației statistice primare 
privind evoluția fenomenelor socio-demografice în comunitatea romă unde activează.
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