
Drapelul oficial al romilor propus 
în 1971 la primul Congres Mondial 
al Romilor. Roata cu spițe chakra a 

fost adoptată ca simbol al etniei 
rome.



Rromii din România constituie unul dintre grupurile etnice minoritare cele mai mari din România. 

Conform recensământului din 2011, ei numărau 621.573 de persoane, fiind al doilea grup etnic minoritar din 

România ca mărime, după cel maghiar. Din acești 621.573 de oameni, 62% locuiesc în mediul rural. Există

opinii că cifra estimată nu corespunde realității, fiindcă mulți din ei ar refuza să-și declare etnia. 

În Maramureș, Bucovina, Banat, Dobrogea și Moldova concentrația romilor este sub media țării.

Reprezintă un grup etnic originar din India medievală. Rromii sunt răspândiți în foarte multe zone geografice, 

dar mai ales în Europa, cele mai importante grupuri trăind în Europa Centrală și de Est, în Turcia, în Peninsula 

Iberică și în sudul Franței. Importante comunități de rromi trăiesc de asemenea și în America, în special 

în Brazilia, unde rromii au fost deportați de către guvernul portughez în timpul erei coloniale.

Migrația etniei rrome a făcut ca aceasta să se fi răspândit în istoria mai recentă și în alte zone ale emisferei

vestice. În februarie 2016, în timpul Conferinței Internaționale a Rromilor, ministrul indian de Externe Sushma 

Swaraj a declarat că rromii sunt fiii Indiei. Conferința s-a încheiat cu recomandarea către Guvernul indian de 

a-i recunoaște pe cei 20 de milioane de rromi răspândiți în peste 30 de țări ca parte a disporei indiene.



 Cele mai răspândite denumiri sub care sunt cunoscuți rromii se 
datorează perioadei petrecute pe teritoriul Imperiului Bizantin. 
Astfel, potrivit uneia dintre ipotezele larg acceptate, la sosirea
lor în Europa, rromii au fost confundați cu membrii unei secte
creștine originare din Asia Mica şi care aveau reputaţia de 
magicieni şi ghicitori. Numele atribuit acestora, atsiganos
(“neatins”, “de neatins” sau “care nu se ating de alții”) , a fost
deci transferat grupurilor de rromi si stă şi astăzi la baza
denumirii utilizate în mai multe limbi pentru a-i desemna pe 
rromi.



 căldărașii (cei mai numeroși, fierari din Balcani, mulți au migrat către Europa 
Centrală și America de Nord);

 gitanos (numiți și Cale, îi găsim în Peninsula Iberică, Africa de Nord și sudul Franței);

 manush (de asemenea cunoscuți ca sinti, trăiesc în special în Alsacia și alte regiuni 
din Franța și Germania);

 romnichal (trăiesc în principal în Marea Britanie și America de Nord);

 erlides (de asemenea cunoscuți ca yerlii – populație rromă așezată în Europa de 
Sud, Europa de Est și Turcia).

:

 rromii din Balcani, cu o influență a vocabularului turc;
 rromii vlahi care au migrat până în România și al căror dialect este 

influențat de limba română;
 rromii carpatici, cu o influență mai puternică din partea lexicului slav;
 rromii nordici, cu o puternică influență germană.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Balcani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peninsula_Iberic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alsacia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Balcani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83


Tradițiile sunt o parte esențială a vieții
pentru rromi. Acest grup etnic a păstrat
multe din tradițiile lor de când erau sclavi. 
Cel mai decorat și important eveniment din 
tradiția lor este "nunta țigănească". Ca la 
cele mai multe culturi din lume nunta la 
rromi este foarte decorată și strălucitoare. 
Există mult dans și multă muzică. Una din 
tradițiile care iese la iveală astăzi este
tradiția de "căsătorie minoră". Vârsta
medie la căsătorie pentru fete este 19 ani.

Aceasta este o vârstă foarte fragedă în comparație cu alte

culturi ale lumii moderne. Romii de multe ori au un respect mai
mare pentru tradiția și obiceiurile lor decât față de legile țării în

care trăiesc. În cazul căsătoriei minore acest respect al tradiției

este motivul multor conflicte între romi și instituțiile de protecție
a copilului și Uniunea Europeană



 Altă tradiție ar fi ca după naşterea copilului, mama nu are voie să iasă

din casă şase săptămâni, iar după dezlegarea dată de preot se ţine

botezul religios, după care urmează masa botezului, care poate avea

loc chiar şi după ani de zile, fiind un eveniment la fel de important ca şi

nunta.

 La căldărari, în zona Sibiului, se promit copiii de mici mai ales între

familiile bogate, înstărite.



 O mare calitate a rromilor, după părerea preşedintelui Asociaţiei rromilor din 
Ardeal, este că sunt foarte uniţi la nevoie, la un necaz, chiar dacă în rest se urăsc
de moarte.

 Aşa se întâmplă şi la înmormântări, unde dau dovadă de mare solidaritate.
De obicei bărbaţii, în semn de respect, poartă şase săptămâni barbă. După şase
săptămâni se face prima pomenire a mortului.

 Trupul neînsufleţit se aşează în cea mai frumoasă cameră din casă. Dacă în
încăperea respectivă sunt oglinzi, acestea se acoperă, pentru că superstiţia spune
că nu e bine că mortul să se oglindească, fiindcă asta ar însemna încă o moarte
în familie. După ce preotul a oficiat parastasul toţi membrii familiei ies cu spatele
din casă ca să nu se întoarcă răul, ci să părăsească casa împreună cu mortul.



 Limba vorbită de rromi este limba “țigănească” numită și romani. Ea face parte din ramura

indo-ariană a familiei de limbi indo-europene. Există două curente principale cu privire la 

originea acestei limbi. Unul dintre ele susține că provine din partea de nord-vest a Indiei sau

având origine dardică. Sampson, unul din susținătorii acestui curent, afirmă că părăsirea acelor

ținuturi a avut loc la sfârșitul secolului al IX-lea. 

 Celălalt curent, reprezentat de Sir Ralph Turner, cu o argumentație mult mai convingătoare, 

susține că limba romiilor aparținea inițial grupului central de limbi și că trăsăturile fonologice și

lexicale dardice sau nord-vestice sunt rezultatul unei migrații ulterioare, probabil înainte de 

anul 250., din zona centrală către nord-vest. 

 Totuși, în urma unor cercetări recente, lingvistul american Terrence Haufmann susține că proto-

țiganii au pătruns în teritoriile iraniene înainte de anul 300 probabil din cauza incursiunilor lui

Alexandru cel Mare în nord-vestul Indiei în anii 327-326 Limba ienișilor este o limbă germanică. 

În spațiul românesc numele „țigani” apare în toponimie, hidronimie, oronimie, onomastică etc. 



 Numărul oficial al romilor
(conform recensămintelor), 
numărul estimat este de 
obicei semnificativ mai
mare:

 1886: 200.000 (3,2%) 

 1930: 242.656 (1,6%) 

 1956: 104.216 (0,6%)

 1966: 64.197 (0,3%)

 1977: 227.398 (1,05%)

 1992: 409.723 (1,8%)

 2002: 535.250 (2,5%)

 2011: 621.573 (3,0%)
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 La noi sunt cunoscuți ca lăutari și încă de pe vremea când erau robi
au cântat și la casa bogatului, și pe inima săracului.

Și așa aflăm că lăutarii rromi erau atât de apreciați, încât muzica le 
aduce libertatea. La Ion Ghica aflăm, de exemplu, despre
Dumitrache, ”faimosul lăutar țigan boieresc care s-a răscumpărat cu 
1000 de galbeni”. După dezrobire au domnit peste cârciumile
Bucureștiului adevărate dinastii de muzicanți. Iar Grigoraș Dinicu, 
grație și radioului și talentului de compozitor, aduce muzica genului
la un nivel apreciat la superlativ.

 https://www.youtube.com/watch?v=HzFYlHJS2XI

 https://www.youtube.com/watch?v=Vr7mY6ZT7p4

https://www.youtube.com/watch?v=HzFYlHJS2XI
https://www.youtube.com/watch?v=Vr7mY6ZT7p4



