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Summary 

In Romania there are different ethnic groups and different categories of migrants. The largest 

ethnic minorities are Hungarians, who make up 6.6% of the population and Roma, or Gypsies, 

who make up 2.46% of the population. Ukrainians, Germans, Lipovans, Turks, Tatars, Serbs, 

Slovaks, Bulgarians, Croats, Greeks, Russians, Jews, Czechs, Poles, Italians, Armenians, as 

well as other ethnic groups, account for the remaining 1.4% of the population. The countries 

of origin of the main migrant groups with temporary or permanent residence in Romania are 

China, arabic countries (Iran), Moldova and Turkey.  

The research, concerning the migrants and especially the ethnic groups, have been conducted 

in social area and much less in health domain. However, available data concerning the general 

level of health among ethnic groups indicated the existence of health disparities in relation to 

Romanian population. 

Government policies to integrate socially the migrants have aimed employment, access to 

health and social insurance and access to health care services. The access to health services 

for migrants including refugees is the same as for the Romanian citizens, only if they are 

settled down in Romania and contribute to the health insurance fund. Some ethnic groups 

have faced difficulties of social integration such as Roma who are excluded from public 

health care by virtue of the fact that they lack birth certificates, identification cards, or other 

official proofs of registered residence.  

There is need of further action through a public – private partnership to tackle health 

disparities and assure equitable access to heath care no matter the ethnicity or the migrant 

category.  
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I. Introducere 

Minoritati etnice 

Definitie 

Minoritatile sociale desemneaza un grup de oameni care interactioneaza cu alte grupuri 

similare si cu un grup majoritar in termenii apartenentei lor la un singur grup. In structura 

societatii grupurile minoritare reprezinta subgrupuri rasiale, religioase sau etnice, care sufera 

dezavantaje datorita prejudecatii si discriminarii. 

Caracteristici sociale  

Pana in prezent nu a fost initiata organizarea unui recensamant care sa vizeze numai grupurile 

etnice pentru colectarea datelor demografice si sociale specifice acestora.  

Cele mai mari grupuri etnice sunt reprezentate de unguri (6.6% din populatia Romaniei) si de 

catre populatia roma (2.46% din populatia Romaniei).  

Ungurii (maghiarii) sunt cea mai mare minoritate din Transilvania si constituie o majoritate in 

judetele Harghita si Covasna. 

Conform datelor recensamantului din 2002, 535,250 romi traiesc in Romania, dar 

organizatiile neguvernamentale au estimat 2.5 milioane romi. Romii sunt unul dintre cele mai 

vulnerabile si marginalizate grupuri sociale din România, fiind foarte sãraci, someri pe lungã 

duratã (desi 51,02% din populatia roma are vârsta de muncã, numai 16,55% lucreazã, rata de 

angajare reprezentand 32,64%), fãrã instructie, needucati, neavand permis de rezidentã, cãrti 

de identitate sau documente de cetãtenie, fiind exclusi de la programele de sprijin social si 

avand familii cu mai mult de cinci copii.  

Ucrainienii, germanii, lipovenii, turcii, tatarii, serbii, slovacii, bulgarii, croatii, grecii, rusii, 

evreii, cehii, polonezii, italienii si armenii si alte grupuri etnice reprezinta 1.4% din populatia 

Romaniei. In Timisoara si regiunile inconjuratoare exista mici comunitati de italieni care au 

venit din nord-estul Italiei.  

Caracteristici sociale – participare politica si organizatii 
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Minoritatile nationale dispun de reprezentare in Parlamentul tarii. Organizatii reprezentind 18 

grupuri minoritare au reprezentanti in Camera Deputatilor. In contrast, etnicii rromi sint slab 

reprezentati, avind numai un parlamentar care sa-i reprezinte. 

Comunitatile etnice au urmatoarele organizatii: Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din 

România (CBBR), Comunitatea Italiană din România - Socola, Iaşi (CIRI), Comunitatea 

Rusilor Lipoveni din Romania, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (FCER), 

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), Partida Romilor, Uniunea Armenilor 

din România (UAR), Uniunea Bulgarilor din Banat (UBB), Uniunea Culturală a Albanezilor 

din România (UCAR), Uniunea Democrată a Sârbilor si Caraşovenilor din România, Uniunea 

Democratica a Slovacilor si Cehilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-

musulmani din România (UDTTMR), Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR), 

Uniunea Elenă din România (UER), Uniunea Polonezilor din România (UPR), Uniunea 

Culturală a Rutenilor din România (UCRR), Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), 

Uniunea Sarbilor din România (USR). 

Interesele comunităţii maghiare sunt reprezentate de partidul politic Uniunea Democrată 

Maghiară din România.  

Potrivit Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala, cetatenii straini (inclusiv 

refugiatii recunoscuti) nu au drepturi politice nici macar la nivel local, chiar daca si-au stabilit 

domiciliul in Romania.  

Religie 

Romania are o minoritate de musulmani in Dobrogea, care in principal sunt turci (67,500 

persoane).  

 

Imigranti 

Definitie 

Imigratia reprezinta o miscare migratorie internationala, individuala sau de masa, emanata de 

motive economice, studiu, munca, familiare sau dictata de situatii de persecutie, conflicte, 

catastrofe naturale sau evenimente revolutionare. 
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In documentele publice (de exemplu, rapoarte guvernamentale) imigrantii sunt denumiti 

„straini”. 

Refugiatii sunt cetãteni strãini care din cauza persecutiei pe motive de rasã, religie, 

nationalitate, opinie politicã, apartenentã la un grup social, persecutie suferitã în tara de 

origine, se aflã într-o altã tarã care le-a oferit protectie. Refugiatul este o persoanã care 

urmãreste pãrãsirea tãrii mamã pentru a scãpa de un tip de persecutie, fie ea bazatã pe 

convingerile sau apartenenta politicã sau la un grup social, pe credintele religioase sau pe 

apartenenþa etnicã, rasialã sau nationalã. Un alt termen asociat refugiatului este cel de azilant, 

practica de a accepta astfel de persoane se numeste acordarea de azil politic. Unele 

instrumente regionale includ în aceastã categorie de refugiat si acele persoane care fug din 

zonele cuprinse de conflicte armate. 

Categorii de imigranti 

In 2002 in Romania se aflau cu sedere temporara 6054 turci, 5148 italieni, 8641 moldoveni. 

In 2005 în România erau 4.000 chinezi (3.874 cu statut de sedere temporarã, iar 251 cu drept 

de sedere permanentã) si 6.077 cetãteni proveniti din tãri arabe (913 iranieni), dintre care 

1.235 aveau sedere permanentã.  

Imigranti in mod legal 

Numarul persoanelor gasite ilegal pe teritoriul Romaniei era de7300 persoane in 1999 (din 

care 1170 au fost expulzate). In 2005-2006 au fost îndepãrtati de pe teritoriul României 4.163 

strãini, dintre care 3.696 prin dispozitii de pãrãsire a teritoriului si 467 prin returnare fortatã. 

Imigranti in mod ilegal 

Numarul de refugiati recunoscuti era la nivelul anului 2001 de 1829 persoane.  

Refugiati 

Copiii refugiati au venit din Somalia, Liberia, Afghanistan, Iraq, Iran, Egipt, Congo, Rusia si 

Turcia. 

 

Context politic 

Politici guvernamentale 
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Dreptul la cultura in limba materna  

O hotarire de Guvern permite elevilor din clasele primare si secundare sa studieze in limba 

materna, cu exceptia orelor de istoria si geografia Romaniei. 

 

Integrare sociala 

Minoritati etnice 

Populatia roma nu este integrata social din cauza unei indelungate discriminari si a stigmei. In 

2000, Guvernul român a aprobat o Strategie nationala de imbunatatire a situatiei ţiganilor, un 

program pe 10 ani pentru ridicarea nivelului social si economic al ţiganilor si integrarea lor in 

societate, dar aceasta a avut practic putine rezultate. Inspectoratul General de Politie a 

dezvoltat un program de imbunatatire a relatiilor dintre romi si politia romana menit a spori 

capacitatea acesteia din urma de a actiona eficient in situatiile tensionate care apar intre romi 

si alte comunitati (de exemplu maghiari).  

Organizatii neguvernamentale, precum Asociatia Femeilor Roma din Romania, au devenit de 

asemenea active pentru crearea unui sistem de protectie sociala pentru romi. Incepand cu anul 

2001, Romani CRISS a devenit partener al Ministerului Sanatatii si Familiei in procesul de 

implementare, monitorizare si evaluare a programului de mediatori sanitari romi, organizand 

in 2005 – 2006 o campanie de informare, educatie si comunicare in domeniul sanatatii pentru 

romii din 4 judete, realizand 10000 materiale informative si editand 4 numere ale revistei 

„Sastipen” distribuite diferitilor actori in sanatate. 

 

Imigranti  

Măsurile luate în domeniul integrării străinilor (inclusiv al refugiatilor) urmăresc, în principal, 

angajarea în muncă, accesul la sistemul de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate, 

accesul la servicii medicale. 

Responsabilitatea pentru coordonarea programelor de integrare pentru refugiaţi şi alte 

persoane cărora le-a fost acordată o formă de protecţie revine Oficiului Naţional pentru 

Refugiaţi, ca structură specializată, responsabilă de implementarea politicilor Guvernului 

României în domeniul azilului, în timp ce implementarea practică a programelor de integrare 

este realizată de către această structură în colaborare cu autorităţi centrale, autorităţile locale 
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şi organizaţiile neguvernamentale: ARCA - Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi 

(în domenii privind accesul refugiaţilor la asigurările de sănătate şi asistenţă socială, cetăţenie 

română, ocupatie), Salvaţi Copiii (consilierea şi integrarea copiilor refugiaţi), Consiliul 

Naţional Român pentru Refugiaţi (asistenţa juridică şi socială a solicitanţilor de azil), 

Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (asistenţă socială, consiliere şi orientare socio-

profesională, cazare temporară a familiilor şi persoanelor vulnerabile) şi Organizaţia 

Femeilor Refugiate din România (activităţi de consiliere socială şi campanii de informare). 

 

Străinii care au obţinut o formă de protecţie în România (de exemplu, refugiaţii) pot beneficia 

de un ajutor rambursabil din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care 

poate fi obţinut pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru alte 3 luni. 

Ajutorul rambursabil se acordă în urma unei anchete sociale.  

 

Copiii refugiati au aceleasi drepturi ca si copiii romani. Ei sunt inscrisi in sistemul de 

invatamant national in urma unui curs pregatitor organizat de Ministerul Educatiei si Culturii 

si Oficiul Roman de Imigratie. 

 

Atitudini publice 

 

Conform cercetarilor sociologice efectuate de Oficiul National pentru Refugiati un procent 

mare de străini cu o formă de protecţie în România nu se simt discriminaţi în societatea 

românească. 

 

Potrivit Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala, integrarea cetatenilor straini e 

ingreunata din cauza faptului ca ei nu cunosc limba si, in plus, intampina atitudinea negativa 

pe care majoritatea romanilor o au fata de ei pentru ca romanii nu fac distinctie intre refugiat, 

imigrant si traficant sau intre persoanele care au imigrat din motive economice si respectiv 

cele care au fost nevoite sa emigreze din cauza unor evenimente dramatice sau persecutii in 

tara lor de origine.  

 

Cetatenia romana 

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, cetăţeanului străin, dacă s-a născut şi domiciliază, 

la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, locuieşte în 
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mod legal, continuu şi statornic pe teritoriul statului român de cel puţin 7 ani sau, în cazul în 

care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani; dovedeşte prin comportarea şi 

atitudinea sa loialitate faţă de statul şi de poporul român; a împlinit vârsta de 18 ani; are 

asigurate mijloacele legale de existenţă; este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost 

condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean 

român; cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie 

românească, în măsura suficientă pentru a se integra în viaţa socială; cunoaşte prevederile 

Constituţiei României. 

Refugiatii trebuie sã astepte opt ani (sau cinci în cazul cãsãtoriei cu un cetãtean român) pentru 

a obtine cetãtenia românã. 

 

II. Starea de sanatate 

Cercetarile referitoare la starea de sanatate a imigrantilor au fost intreprinse in special de catre 

organizatiile neguvernamentale.  

Minoritati etnice 

Datele despre starea de sanatate a populatiei rome sunt precare. Datele existente arata ca 

populatia roma are rate crescute de mortalitate infantila (63/1000 nascuti vii) si perinatala, de 

boli congenitale, de malnutritie, o susceptibilitate crescuta pentru bolile transmisibile 

(tuberculoza, hepatita) si bolile de piele (eczema) si o speranta de viata mai mica decat in 

populatia generala. Incidenta handicapurilor fizice si a retardarii mentale este mai mare in 

randul romilor in comparatie cu populatie generala. Tuberculoza crescuta se datoreste non 

compliantei la tratament, nivelului scazut de educatie in general si pentru sanatate in special. 

Femeile Roma beneficiaza in mica masura de ingrijiri prenatale si antenatale datorita 

factorilor care afecteaza accesul la ingrijirile de sanatate. Multi copii romi nu sunt vaccinati, 

datorita faptului ca parintilor lor nu li se explica importanta acestei actiuni.  

Imigranti 

Organizatia Internationala a Migratiei din Romania (Oficiul din Bucuresti) este o organizatie 

neguvernamentala care desfasoara activitati legate de aprecierea starii de sanatate a 
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migrantilor pe baza ‚platii din buzunar’. In mod particular, unul dintre programe vizeaza 

aprecierea starii de sanatate a refugiatilor din Uzbekistan dupa sosirea pe teritoriul Romaniei.  

 

III. Sistemul serviciilor de sanatate  

Sistemul serviciilor de sanatate are in structura 3 sectoare: asistenta medicala primara 

(asigurata de medici de familie), asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile clinice, paraclinice, asistenţa medicală stomatologică şi asistenţa medicală 

ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătăţii (asigurata de medici de specialitate si 

dentisti) si asistenţa medicală spitalicească.  

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii 

populatiei din Romania care asigura accesul la un pachet de servicii de baza

Dreptul imigrantilor la ingrijiri de sanatate  

 pentru asigurati. 

Pentru serviciile care sunt acoperite partial de asigurare (de exemplu, serviciile 

stomatologice), pacientii platesc o co-plata. Pentru serviciile care nu sunt acoperite de 

asigurare (de exemplu, teste de diagnostic de inalta tehnologie), pacientii platesc in mod direct 

„din buzunar”.   

Potrivit noilor reglementari, femeile imigrante beneficiaza de asigurari de sanatate in mod 

gratuit in timpul sarcinii si respectiv postpartum, chiar daca nu au venit sau au un venit mai 

mic decat salariul minim/economie.  

 

IV. Accesul la serviciile de sanatate 

Minoritati etnice 

Accesul romilor la asistenta medicala este ingreunat de faptul ca un numar mare de romi nu 

poseda acte de identitate. In Bucuresti au fost organizate in 2009 niste centre de asistenta 

medicala primara la care pot avea acces romii fara acte de identitate.  

Din punct de vedere statistic, 48% romi s-au inscris pe lista medicului de familie. Faptul ca 

sunt asigurati nu le ofera prea multe avantaje, pentru ca romii nu pot plati „din buzunar” 
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pentru medicamentele prescrise sau pentru transport la centrele medicale. In plus, romii care 

sunt înregistrati la un medic de familie evitã deseori vizitarea doctorului datoritã lipsei de 

încredere si teama de a fi ignorati sau ridiculizati. Medicii au atitudini ostile fata de romi, 

refuzand chiar acordarea ingrijirilor de sanatate (de exemplu, femeilor roma).  

In 2001, Guvernul României a initiat o strategie de imbunatatire a accesului romilor la 

serviciile medicale publice preventive si curative prin institutionalizarea sistemului de 

mediatori sanitari, formarea de asistenti medicali si medici, din cadrul comunitatilor de romi. 

Astfel de initiativa a fost intreprinsa in cateva judete de catre ONG-uri sprijinite de 

administratii guvernamentale (de exemplu, Autoritatea Locala de Sanatate) de a organiza 

cursuri pentru mediatorii romi sociali si sanitari pentru a creste accesul romilor din regiunile 

rurale si urbane la serviciile de sanatatea reproducerii si de planificare familiala.  

Imigranti 

Din punct de vedere statistic, in 2006 53,4% refugiati erau neasigurati. 

Accesul la servicii de sãnãtate publicã pentru strãinii care au domiciliul în România se face în 

aceleasi conditii cu cetãtenii români, daca acestia contribuie la fondul asigurãrilor de stat.  

 

V. Concluzii 

Romania nu are o politica clara privind acordarea ingrijirilor de sanatate imigratilor. Este 

necesar a implica universitatile si guvernul in cercetari medicale pentru a cunoaste starea de 

sanatate a imigrantilor si care sunt nevoile de servicii de sanatate ale acestora.  
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