O comunitate dezvoltată se bazează pe relațiile dintre oameni și diversitatea lor culturală.
Indiferent de apartenența etnică, împreună putem dezvolta o comunitate prosperă.

TRĂIM ÎN ACEIAȘI COMUNITATE, HAI SĂ NE CUNOAȘTEM!
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STIAȚI CĂ…
O comunitate locală este definită drept un grup de persoane care interacționează și trăiesc pe un teritoriu comun.
O comunitate locală este alcatuita dintr-un grup de oameni care au interese, credinte si norme de viata comune.

O comunitate locală se bazeză pe relațiile de conviețuire pașnica între cetățeni, pe relațiile de colaborare și ajutor reciproc.
O comunitate locală este construită pe principiul respectării divesității etnice și culturale ale membrilor săi.
O comunitate locală are în componența sa, pe langă cetățeni români, și cetățeni din rândul populațiilor minoritare, organizate
în comunități etnice, cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice.
Comunitățile etnice cele mai cunoscute din România sunt: maghiarii, romii, ucrainenii, germanii, turcii, rușii-lipoveni, tătarii,
sârbii, slovacii, bulgarii, croații, grecii, evreii, italienii, polonezii și cehii.
De-a lungul timpului, prin diversitatea culturilor și a tradițiilor lor, comunitățile etnice din România au contribuit semnificativ la
procesul de dezvoltare și conservare a patrominiului cultural românesc.
Oficial, minoritatea romilor din România, ocupă locul al doilea în topul populațiilor minoritare care locuiesc pe teritoriul
românesc, după populația maghiară, numărând 621.573 de persoane etnie romă, declarați la Recensământul din 2011.
Neoficial, numărul acestora este mult mai mare, ONG-urile și alte instituții de specialitate aproximează un număr de cca .
1,5 –2 milioane de persoane de etnie romă, dintre care, peste 58% locuiesc în mediul rural, alături de populația majoritară.

România este un stat european care promovează diversitatea și multiculturalitatea, îmbrățișând și
respectând multitudinea de culturi, limbi și tradiții ale comunitatilor etnice care locuiesc pe teritoriul ei.
Anual, în data de 18 decembrie, România celebrează Ziua Minorităților Naționale, ca expresie a omagierii
contribuției semnificative a minorităților naționale la definirea patrimoniului cultural și spiritual românesc.
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STIAȚI CĂ…
•

În România, conform recensământului din 2011, romii numărau 621.573 de persoane (adică 3% din totalul populației),
fiind al doilea grup etnic minoritar din România ca mărime, după cel maghiar. Însă, neoficial, conform datelor oferite de
diferiți evaluatori, în România locuiesc între 1,5-2 milioane de persoane de etnie roma, reprezentand cca 10% din total
populației.

•

În România sunt cunoscute un număr de 19 neamuri (subgrupuri) ale romilor definite în funcție de ocupația de bază a
acestora. Dintre acestea amintim: CĂLDĂRARI, ARGINTARI, SPOITORI, URSARI, GABORI, ZAVRAGII, COSTORARI,
LĂUTARI, FIERARI, RUDARI, BOLNENI/FLORARI, GEAMBAȘI, CIURARI, HORAHAI, CARAMIDARI, LOVARI, ROMIUNGRE,
VĂTRAȘI, COCALARI. Marea majoritate a romilor din România sunt romi asimilați, sedentarizați cu multă vreme în urmă,
care și-au pierdut limba maternă și cultura romani tradițională.

•

Ziua romilor se celebrează anual în data de 8 aprilie, în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66 din 22
martie 2006.

•

Un procent de cca 30 % dintre romii din România vorbesc limba romani, limbă care are mai multe dialecte și sunt
păstratori ai tradițiilor specifice romilor. Portul romilor diferă în funcție de neamul din care face parte individul.

•

Termenul “țigan” nu există în limba romani. Acesta provine din limba greacă athinganoi = de neatins, spurcat, murdar, iar
în perioada robiei denumea o categorie socială de rob/ sclav. În prezent, termenul este utilizat în limbajul comun de
neromi cu sens peiorativ, jignitor la adresa unei persoane sau grup de romi. Formula corectă de adresat este ROM/
ROMNIE (bărbat de etnie romă/femeie de etnie romă).

•

Unele expresii care au în componența lor termenul de “țigan” au o alta conotație decat cea reală. De exemplu, “te-ai
înecat ca țiganul la mal” definește inacapcitatea unei persoane de a duce treaba până la capăt. În realitate, acestă

Personalități celebre din România care au facut și fac în continuare cinste României, provind din rândul minorității romilor.
De exemplu, site-ul Wikipedia menționează pe Grigoras Dinicu (violonist și compozitor), Stefan Bănica (actor), Pepe (cântăreț),
Connect-R (cântăreț și producător), Ion Voicu (violonist și dirijor), Mădălin Voicu (politician), Damian Draghici (cântăreț,
politician), Johnny Raducanu (pianist), Banel Nicoliță (fotbalist) Marian Simion (pugilist), Nicolae Gheorghe (sociolog),
Alex Velea (cântăreț), Nicole Cherry (cântăreață) și mulți alții care se mândresc cu apartenența la etnia romilor.
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