
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	

Analiza teritorială a grupurilor discriminate 
	

Mihaela Hrisanta MOSORA  
Academia de Studii Economice din București 

mosora.mihaela@gmail.com 
 
 

Rezumat. Discriminarea pe piața forței de muncă poate determina 
apariția segregării, care conduce la separarea grupului majoritar de cel 
minoritar la nivel teritorial, la nivel ocupațional, educațional, în spații 
publice etc. În cadrul acestui studiu am analizat distribuția la nivel 
teritorial a persoanelor de etnie rromă, deoarece acestea sunt considerate 
ca fiind grupul cel mai vulnerabil din România. Totodată am analizat și în 
ce măsura localizarea spațială influențează rata sărăciei în cadrul acestei 
comunități. Datele au fost furnizate de Ancheta O hartă socială a 
comunităților de rromi PROROMI (Sandu, 2005). 
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1. Introducere 
 
Termenul topologie provine din limba greaca și semnifică „studiul locului”. 

Analiza topologică ține de relația spațială pe care grupul discriminat o are cu 
majoritatea. Cu cât această relație este mai îndepărtata, cu atât posibilitățile de 
dezvoltare ale grupului discriminat sunt mai limitate. Dacă între cele două 
grupuri, majoritar și minoritar, există o relație directă, cel din urmă se poate 
integra mai ușor în comunitate.  

Analiza spațială a grupurilor discriminate poate să ducă la apariția segregării 
teritoriale. Teoria economică ne arată că segregarea are în general efecte negative 
asupra populației segregate. Cutler și Glaser (1997) au analizat efectele segregării 
asupra ocupării, școlarizării și au ajuns la concluzia că segregarea populației în 
anumite zone sau în cadrul anumitor ocupații influențează negativ nivelul de 
dezvoltare al indivizilor care fac parte din grupul minoritar. Segregarea împiedică 
schimbul de informații, de capital uman între zonele segregate (Benabou, 1993, 
Buisson, 2005), ceea ce conduce la autoexcluderea în timp a grupului minoritar de 
la diferite niveluri de educație și ocupații.  

Segregarea etnică poate avea la baza, în principal, trei cauze: discriminare, 
dezavantajare și alegere personală (Johnston, Poulsen, Forrest, 2007). 
Marginalizarea unor grupuri pe considerente etnice este determinată de mai mulți 
factori (Nevin Turgut Gültekin, Özlem Güzey, 2007), iar cei mai importanți sunt: 
stabilirea locației sociale care diferă de grupul dominant, respingerea valorilor 
generale care există la nivelul societății, stereotipurile etc. 

Vermeiji, Duijn și Baerveldt (2009) au studiat segregarea etnică și 
discriminarea socială în Olanda, analizând modul în care se comportă elevii din 
clasele gimnaziale. Discriminarea socială poate fi definită prin preferința unui 
grup etnic de a avea relații sociale numai cu membrii grupului din care face parte 
(intraetnic) și mai puțin cu cei care fac parte din grupul majoritar (interetnic). 
Această concluzie a fost validată și de alte studii: Clark, Ayes (1992), Halinan 
(1982), Halinan și Smith (1985, 1989). 

Blau (1994) considera că șansele unui individ care face parte dintr-un grup 
minoritar să stabilească relații sociale cu indivizii care fac parte din alte grupuri 
cresc în funcție de dimensiunea acestor grupuri. 

 
2. Analiza spațială a grupului de etnie rromă 
 
Conform raportului EU-MIDS (2009) segregarea teritorială este ridicată în 

rândul persoanelor de etnie rromă, aceștia trăind cu precădere în zonele populate 
predominant de alți rromi. Bulgaria înregistrează cel mai ridicat nivel de segregare 
(72%), apoi România (66%), Slovacia (65%) și Grecia (63%). 
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Conform Recensământului populației din anul 2011, distribuția etnică a 
populației în România este următoarea: români (88,6%), maghiari (6,5%), rromi 
(3,2%), ucraineni (0,3%), turci (0,17%), ruși-lipoveni (0,14%), tătari (0,12), iar 
0,3% dintre respondenți nu și-au declarat etnia. Persoanele de etnie rromă sunt 
repartizate uniform, de-a lungul întregului teritoriu, cu precădere în județele: 
Călărași (8,1%), Sălaj (6,9%) și Bihor (6,1%). 

În ceea ce privește localizarea în cadrul localităților a populației de etnie 
rromă față de grupul majoritar, din studiul Comunitățile de RRomi din România 
(2005) am putut desprinde următoarele concluzii: 

 cea mai mare concentrate de populaţie săracă de etnie rromă se află în 
comunele dezvoltate şi în oraşele mici; 

 în general, dimensiunea comunităţilor de rromi creşte: de la cele din 
mediul rural la cele din mediul urban; de la cele amplasate periferic la 
cele amplasate central; 

 cei mai mulți rromi trăiesc la marginea localităților, însă în apropierea 
acestora (57,1%) cu precădere în următoarele județe: Sibiu,  Alba, Arad, 
Bihor, Timiș, Maramureș (anexa 1, figura A1. Respondenții care trăiesc 
la marginea localităților, mai aproape). 

 36,2% dintre respondenți trăiesc în interiorul orașelor, mai ales în 
județele: Dolj, Călărași, Giurgiu, Botoșani, Galați, Vaslui (anexa 1,  
figura A2.  Respondenții care trăiesc în interiorul localităților). 

 6,5% dintre intervievați trăiesc tot la marginea orașului, însă mai departe, 
mai ales în: Ialomița, Constanța și Prahova (anexa 1, figura A3. 
Respondenții care trăiesc la marginea localităților, mai departe). 

Sandu (2005) a realizat o hartă socială a grupului de etnie rromă pe baza 
studiului Comunitățile de RRomi din Romania și a clasificat comunitățile de rromi 
în patru categorii: Highprob – foarte sărace, Midprob – sărace, Lowprob  – mai 
puțin sărace și Nonprob- fără probleme sociale. Pe baza datelor desprinse din 
această anchetă am putut reprezenta cu ajutorul unei harți care sunt județele care 
se confruntă cu cele mai grave probleme sociale din România (figura 1). 
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Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor din ancheta „O hartă socială a comunităților de rromi 
PROROMI”, 2005. 

 
Figura 1. Respondenții care au probleme sociale grave 

 
Harta de mai sus grupează județele în șapte categorii în funcție de valoarea 

indicatorului Highprob și calculează o medie la nivelul fiecărui grup. În județul 
Ialomița acest indicator înregistrează cea mai ridicată valoare (33%), urmat de: 
Bihor, Sibiu, Mehedinți, Prahova, Constanța și Galați (media fiind de 26%). La 
polul opus găsim județul Dolj, în care 33% dintre respondenți au spus că nu au 
probleme sociale (figura 2). 

 
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor din ancheta „O hartă socială a comunităților de romi 
PROROMI”, 2005. 
 

Figura 2. Respondenții care nu au probleme sociale grave 
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3. Analiza empirică 
 
Conform studiului realizat de Banca Mondiala (2010), rata sărăciei în cadrul 

populației de etnie rromă era de 67%. Pentru a vedea în ce măsură localizarea 
populației de etnie rromă influențează rata sărăciei în cadrul acestui grup, am 
utilizat ca bază de date informațiile furnizate de studiul O hartă social a 
comunităților de rromi PROROMI (Sandu, 2005). Această bază de date este 
formată din 848 de respondenți și am utilizat următoarele variabile: 

Tabelul 1 
Variabilele modelului 

Variabile independente Codificări
Localizare 1-în interiorul localității

2- la margine, apropiat 
3- la margine, depărtat 

Regiunea (Codreg) 1-Macroregiunea 1
2-Macroregiunea 2 
3-Macroregiunea 3 
4-Macroregiunea 4 

Variabila dependentă
Nivelul sărăciei 0-nonprob ( fără probleme sociale)

1-lowprob ( sărăcie redusa) 
2- midprob (sărăcie medie) 
3- highprob ( foarte sărace) 

 
Pentru a identifica influența variabilelor independente am utilizat 

următoarea ecuație de regresie: 
yi = a + b1  x1 + b2  x2 … … …. bn  xn + ui 

unde:  
yi reprezintă nivelul sărăciei, bi este vectorul coeficienţilor de estimat şi ui 

sunt residuurile. 
 
Pentru ca rezultatele modelului să nu fie distorsionate am calculat matricea 

de corelație pentru variabilele exogene. Din tabelul de mai jos se observă că 
variabilele independente nu sunt corelate între ele deoarece valorile obținute sunt 
mai mici de 0,5 sau 0,6 (Leech, Baret, Morgan, 2005). 

Tabelul 2 
Tabelul de corelație 

 Cod regiune Localizare în 
sat/oraș 

Cod regiune Pearson Correlation 1 0.101** 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 848 848 

Localizare  Pearson Correlation 0.101** 1 
Sig. (2-tailed) 0.003  
N 848 848 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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În cea de a doua coloană din tabelul de mai jos este prezentat coeficientul de 
corelație Pearson dintre variabila dependentă și variabilele independente, care este 
0,601, ceea ce înseamnă că există o corelație puternică între variabile. 
Coeficientul de determinare (R2) este 0,36 și înseamnă că 36% din varianța 
variabilei dependente poate fi explicată de varianța variabilelor independente 

 
Tabelul 3 

Model Summary 
Model R R2 R2 ajustat Eroarea standard 

1 0.601a) 0.362 0.360 0.68035
  a) Predictors: (Constant), cod reg, Localizare în sat/oraș. 

 
In tabelul de mai jos, ANOVA, testul F verifica dacă linia de regresie este 

semnificativă. In cazul acestui model testul F are o valoare ridicată și este 
semnificativ din punct de vedere statistic (p<0,001). 

 
Tabel 4 

Anovab) 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 221.547 2 110.773 239.317 0.000a) 
Residual 391.128 845 0.463  

Total 612.675 847  
a) Predictors: (Constant), codreg, Localizare în sat/oraș. 
b) Dependent variable: tip de comunitate rromi cf. D. Sandu Roma Social Mapping, ANR, 2005. 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentați coeficienții de regresie, precum și 

rezultatele testelor t. Coeficientul standardizat pentru variabila localizare este 
0,589 și pentru regiune 0,076. Aceștia reprezintă corelația dintre variabila 
dependenta și variabilele independente. Din analiza acestor coeficienți observăm 
că localizarea la nivelul localității influențează mult mai mult nivelul de sărăcie 
decât regiunea din care provine respondentul. Coeficienții nestandardizați (panta 
ecuației de regresie) sunt 0,856 (pentru localizare) și 0,33 (pentru regiune). Pe 
baza acestor coeficienți  scriem  ecuația de regresie, astfel: 

y=0,048+0,856  Localizare+0,033  Codreg 
Tabelul 5 

Coeficienții 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 0.048 0.082 0.588 0.057 

Localizare 0.856 0.040 0.589 21.316 0.000 
Codreg 0.033 0.012 0.076 2.738 0.006 

Notă: Dependent variable: tip de comunitate rromi, Sandu Roma Social Mapping, ANR, 2005. 
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Valorile coeficienților sunt semnificative din punct de vedere statistic 
(p<0,01). 

 
4. Concluzii 
 
Comunitățile de rromi sunt localizate cu precădere la marginea localității, 

57,1% dintre respondenți  (Sibiu,  Alba, Arad, Bihor, Timiș), iar 36,2% trăiesc în 
interiorul localităților (Dolj, Călărași, Giurgiu, Botoșani, Galați, Vaslui). 

In ceea ce privește nivelul de sărăcie, în județul Ialomița se înregistrează 
cele mai grave probleme sociale în cadrul acestui grup etnic, urmat de: Bihor, 
Sibiu, Mehedinți, Prahova, Constanța și Galați (media fiind de 26%). La polul 
opus găsim județul Dolj, în care 33% dintre respondenți nu au probleme sociale. 

Din analiza factorilor care influențează nivelul de sărăcie în cadrul 
comunităților de rromi, localizarea la nivelul localităților (în interior, la margine și 
la margine, dar mai departe) influențează mai mult decât  zona geografica din care 
provin respondenții.  

 
Mulțumiri  
 
Acest articol a fost finanţat de CNCSIS-UEFISCSU, proiect PN-II-

Parteneriate, cod PD:281, Nr. 77/2010. 
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Anexa 1 

 
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor din ancheta „O hartă socială a comunităților de rromi 
PROROMI”, 2005. 

 
Figura A1. Respondenții care trăiesc la marginea localității, mai aproape 

 

 
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor din ancheta „O hartă socială a comunităților de rromi 
PROROMI”, 2005. 
 

Figura A2. Respondenții care trăiesc in interiorul localității 
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Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor din ancheta „O hartă socială a comunităților de rromi 
PROROMI”, 2005. 

 
Figura A3. Respondenții care trăiesc la marginea localității, mai departe 

 


