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PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A 
ROMILOR ÎN MOLDOVA ESTE MENȚIONATĂ 

LA 2 AUGUST 1414.

• Domnitorul Moldovei, Alexandru cel
Bun, prin actul de donație a oferit lui
pan Toader Pitic, pentru „credincioasa
lui slujbă”, trei sate:

• „un sat Cobâla, unde este casa lui, unde
a fost Veriş Stanislav;

• la gura Jerăvăţului, ce cade în Bârlad,

unde au fost cnejii Lie şi Ţigăneştii;

• pe Bârlad, unde este altă casă a lui,
unde sunt cneji Tamaş şi Ivan”.



DOCUMENTAR SE ATESTĂ O 
PERMANENTĂ DEPLASARE DE ROMI DIN 

ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN MOLDOVA. 

• Cronica Moldo-Germană ne
informează: „În luna martie, în ziua 7
anul 6979[1471], într-o joi, a pătruns
Ștefan voievod în Muntenia şi în
aceeași zi, a avut o mare bătălie cu
Radu voievod, pe un câmp, lângă un
târg numit Soci. Acolo a omorât multă
oaste şi le-a luat 17.000 de ţigani cu
dânsul în robie”.



DOCUMENTAR SE ATESTĂ O 
PERMANENTĂ DEPLASARE DE ROMI DIN 

ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN MOLDOVA. 

• Letopisețul Ţării Moldovei (autor Gr.
Ureche), relatează alt caz relevant de
capturare în robie a romilor, în urma
războaielor duse între domnitorii Ştefan
cel Mare (Țara Moldovei) şi Radu cel
Frumos (Ţara Românească): „A luat
Ștefan Vodă cetatea Teleajănului (1
octombrie 6982 [1474]) şi a tăietu
capetele pîrcălabilor, şi muierile lor le-
au robitu, şi mulţi ţigani au luat şi
cetatea au ars-o”.



O LEGENDĂ POPULARĂ CULEASĂ ÎN 
ORAȘUL HÂNCEȘTI RELATEAZĂ 

URMĂTOARELE: 
• „Strămoşii romilor au ajuns în Moldova

odată cu invazia oștirilor lui Ginghis
Han, care i-a preluat din India în
calitate de servitori. La mijlocul
secolului XIII, oştile tătaro-mongole au
ajuns la hotarele Moldovei, unde au
fost zdrobite la Valul lui Traian (peste
care nu au putut trece caii lor).
Ostaşii tătari care şi-au pierdut caii,
precum şi slugile rome care au rămas
pe câmpul de luptă şi nu au dovedit
să se retragă, au fost capturaţi ca
prizonieri de război.



O LEGENDĂ POPULARĂ CULEASĂ ÎN 
ORAȘUL HÂNCEȘTI RELATEAZĂ 

URMĂTOARELE: 
• După această întâmplare

nefastă, romii și tătarii au fost
înrobiţi. De atunci şi până în
prezent romii tânjesc după caii
„cei iuți” care au fost pierduți,
unicii care puteau să-i ducă
înapoi în ţara lor. Și astăzi acest
popor mereu peregrinează,
căutând un loc mai potrivit
pentru traiul său”



CLASIFICAREA ȚIGANILOR ROBI DIN 
ȚARA MOLDOVEI

• Inițial, toți țiganii robi din Țara
Moldovei aparțineau domnito-

rului. Ulterior, după apartenen-
ța la stăpân aceștia au fost
clasificați în:

• Țigani domnești - duceau în

mare parte un mod de trai
nomad și plăteau stăpânului lor

un tribut anual, în schimbul
dreptului de a peregrina pe tot
cuprinsul țării.



ȚIGANI DOMNEȘTI:
• Aurarii / zlătarii - care aveau privilegiul să

lucreze cu aurul.

• Lingurarii / rudarii / blidarii – se obișnuiau să
se așeze cu traiul temporar în locurile „cu
păduri cu copaci buni”, din care lucrau
diferite obiecte casnice de lemn: linguri,
blide, coveți, fusuri etc.;

• Lăieșii – erau meșteri iscusiți în prelucrarea
fierului, făureau și reparau unelte agricole,
arme, căruțe, potcoave etc.

• Ursarii, care purtau prin sate și mahalalele
târgurilor moldovenești urși îmblânziți, pentru
jocurile înveselitoare și tămăduirea bolnavilor
superstițioși



ȚIGANI MĂNĂSTIREȘTI
• au fost donați mănăstirilor în calitate

de robi de către domnitorii țării și
boierii evlavioși, prin cucernicie și frică
de Dumnezeu. Principala ocupație în
care era antrenată această
categorie de țigani robi era cultivarea
moșiilor mănăstirești. Spre deosebire
de țiganii domnești, care puteau fi
eliberați de domnitor sau obține
anumite privilegii, țiganii mănăstirești
nu puteau fi dezrobiți, întrând în
categoria bunurilor de mână moartă



ȚIGANI BOIEREȘTI SAU PARTICULARI
• donați de către domnitori – pentru „dreapta și

credincioasa slujbă” – boierilor loiali puterii
domnești.

• Țiganii boierești, după serviciile prestate, se
împărțeau în:

• Țiganii de curte erau servitori și meseriași:
bucătari, brutari, vizitii, muzicanți-lăutari,
ciubotari, fierari, lăcătuși, lemnari, zidari etc.

• Țiganii de câmp lucrau pe moșiile boierilor fiind
divizați în agricultori, grădinari și pădurari.
Aceștia locuiau în casa boierului stăpân, iar
când boierul murea fiul primea toată ceata
țigănească în moștenire. Stăpânul putea să-i
vândă pe țigani, să-i supună la orice muncă
sau la orice pedeapsă, însă nu-i putea omorî.



O ALTĂ CLASIFICARE A ȚIGANILOR ROBI 
ERA UTILIZATĂ DUPĂ MODUL LOR DE TRAI:

• nomazi / șătrari / lăieși –
sedentari / vătrași / curteni.

• cea mai diversificată divizare a
țiganilor robi în Țara Moldovei
este atestată în funcție de
ocupațiile pe care aceștia le
prestau stăpânilor lor: Lingurari,
Fierari, Potcovari, Căldărari,
Aurari, Ciurari, Ursari, Lăutari,
Vrăjitoare, Florărese etc.



31 IANUARIE 1844
• în Moldova, domnitorul Mihail

Sturdza adoptă Legea pentru
regularisirea țiganilor mitropo-
liei, a episcopiilor și mănăstirile
în deobște, în baza căreia
țiganii robi mănăstirești
deveneau liberi.

• Legea mai prevedea ca dările
strânse de la țiganii liberi să se
constituie într-un fond special
destinat răscumpărării țiganilor
robi pe care particularii îi scot
la vânzare.



14 FEBRUARIE 1844

• Adunarea Obștească a
Moldovei a votat legea prin
care țiganii statului așezați sau
nomazi deveneau liberi și
dobândeau aceleași drepturi
cu ceilalți locuitori ai țării.



10 DECEMBRIE 1855

• în Moldova, domnitorul Grigorie
Alexandru Ghica abolea robia
țiganilor boierești prin Legiuirea
pentru desființarea sclaviei,
regularea despăgubirii și
trecerea emancipaților la dare.



10 DECEMBRIE 1855

• Prin această lege „Proprietarii
urmau să încaseze o
despăgubire, care era de 8
galbeni pentru lingurari și vătrași
și 4 galbeni pentru Etnologie
Akademos 144 - nr. 3 (34),
septembrie 2014 lăieși... Dintr-un
raport al Departamentului de
Finanțe a Moldovei din iunie
1856, reiese că 334 de
proprietari au cerut despăgubiri
pentru foștii robi, iar 264 au
renunțat la ele.”



POTRIVIT DATELOR STATISTICE DIN 
ANUL 1858

• înainte de a fi eliberați, în
Basarabia erau atestați:

• 5 615 țigani vătrași;

• 5 876 țigani curteni;

• 92 țigani erau în posesiunea
Ministerului Proprietății de Stat

• 2 316 aparțineau trupelor
militare ale Armatei Dunărene a
Cazacilor



19 FEBRUARIE 1861

• Proclamația emancipării emisă
de către țarul Alexandru al II-
lea oferea drepturi cetățenești
depline țăranilor șerbi, inclusiv
dreptul de a cumpăra pământ
de la foștii proprietari.

• Astfel, în baza reformei agrare
țariste, doar țiganii basarabeni
particulari au fost eliberați, fiind
trecuți în categoria țăranilor
contribuabili, aceștia au sporit
rândurile țiganilor nomazi,
meșteșugarilor şi lăutarilor



CĂTRE SFÂRȘITUL SECOLULUI AL 
XIX-LEA

• principala ocupație specifică a
țiganilor basarabeni a rămas
fierăria. La periferia orașului
Chișinău a fost constituit un
cartier al țiganilor fierari, în
baza căruia a fost denumită
una din străzile sale –
«Кузнечная» (română:
„Fierarilor”, actualmente str.
Bernardazzi)



ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
• țiganii basarabeni s-au stabilit cu traiul pe

teritoriul Rusiei se profilează trei grupuri
etnografice țigănești:

• 1. «котляры - кэлдэрары» – țiganii
căldărari din Moldova și Țara
Românească (rus. «котел» = rom. „cazan”
/ producători de cazane, cazangii).

• 2. «влахи» – țiganii valahi din Valahia
(Țara Românească), ce se ocupau cu
fierăria și ghicitul.

• 3. «кишиневцы» – țiganii basarabeni
lăieși, ce se ocupau cu furturi și
escrocherii



SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

• În anul 1897 Basarabia rămâne
provincia cu cea mai mare
concentrare de țigani și consti-
tuiau o comunitate distinctă în 3
orașe:

• or. Chișinău (ținutul Chișinău) –
146 țigani (0,1%);

• or. Cahul (ținutul Izmail) – 64
țigani (0,9%);

• or. Orhei (ținutul Orhei) – 118
țigani (1,0%)



ÎN CADRUL CELOR 8 ȚINUTURI 
BASARABENE

• țiganii formau următorul tablou
demografic:

• ținutul Chișinău – 1825 țigani (0,7%)

• ținutul Bender – 848 țigani (0,4%);

• ținutul Bălți – 1546 țigani (0,7%);

• ținutul Orhei – 1609 țigani (0,8%);

• ținutul Soroca – 452 țigani (0,2%);



LĂUTARII



Țigăncile GHICITORESE



Cerșetoria – Romii MANGLITORI



MESERIILE „PIERDUTE” 

Geambăşia – Romii CIORI



MESERIILE „PIERDUTE” 

Dresorii de animale – Romii URSARI



MESERIILE „PIERDUTE” 

Confecţionarii de site – Romii CIURARI



TRANSNISTRIA (1942-1944) 



Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 

(1945-1990) 



Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 

(1945-1990) 



Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 

(1945-1990) 



MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!
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