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n condiŃiile economiei actuale, moderne şi tehnologizate, 
marea majoritate a meşteşugurilor specifice populaŃiei de 
etnie romă nu îşi mai găsesc locul, acestea fiind asociate 

unor perioade istorice trecute. DificultăŃile de comunicare, stereotipurile 
culturale şi prejudecăŃile majorităŃii reprezintă inconveniente severe în 
procesul de integrare socială şi economică a romilor. La rândul lor, 
meşteşugurile romilor plătesc tribut acestor stereotipii negative. TranziŃia 
la economia globalizată a facilitat şi permis concurenŃa produselor 
realizate în manufacturi, pe scară largă, care au înlocuit o mare parte din 
obiectele şi produsele fabricate manual, artizanal, având un impact 
devastator asupra meşteşugurilor tradiŃionale rome. Aceste meşteşuguri 
sunt considerate de către romi ca fiind neaducătoare de venit constant şi 
satisfăcător, ei fiind tentaŃi să abandoneze practicarea acestor meserii, 
chiar dacă reprezintă o parte din identitatea lor.  

Argintarii, ca şi alte categorii de meşteşugari tradiŃionali, se confruntă 
cu dificultăŃi generate de adaptabilitatea utilizării produselor lor artizanale la 
nevoile economiei actuale. Aceştia conştientizează că realizarea ad-hoc a 
bijuteriilor artizanale în faŃa unui public potenŃial cumpărător are o 
contribuŃie semnificativă în atribuirea valorii economice a produsului final, 
căruia îi sporeşte valoarea de schimb economic şi cultural. Pe lângă ideea de 
unicitate a produselor, modalitatea de producŃie a obiectelor ar putea fi 
considerată plusvaloare ce marchează diferenŃa dintre bijuteriile argintarilor 
realizate live şi cele produse în masă, de serie, disponibile pe scară largă în 
magazinele de profil. 
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INTRODUCERE  

Articolul îşi propune o analiză socioeconomică şi culturală a situaŃiei romilor 
argintari din Sectorul 3, Bucureşti. Analiza are la bază un raport de cercetare desfăşurat 
în cadrul studiului Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile 
tradiŃionale rome: realităŃi economice şi construcŃii identitare (2011). Studiul urmăreşte 
evidenŃierea aspectelor economice, sociale şi culturale ale practicării meşteşugurilor 
tradiŃionale rome în cadrul economiei şi al societăŃii actuale, precum şi perspectivele lor 
de viitor. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Romano-Cher”, al cărui obiectiv îl 
reprezintă readucerea pe piaŃa economică şi în viaŃa activă a comunităŃii pe meseriaşul 
tradiŃional de etnie romă. Cercetarea asupra argintarilor a evidenŃiat specificul cultural 
şi tipul de organizare al acestora, modalitatea în care se practică meşteşugurile, 
mijloacele de producŃie necesare, pieŃele de desfacere, ciclul de producŃie, modurile de 
promovare a produselor, eventuale inovaŃii faŃă de modul tradiŃional de execuŃie, 
aspecte financiare, dificultăŃile/ameninŃările legate de practicarea meşteşugului în 
condiŃiile economiei actuale. 

Argintarii întâmpină dificultăŃi în ceea ce priveşte accesul la târguri, relaŃia cu 
autorităŃile este una defectuoasă, nu dispun de un cadru de manifestare total legiferat 
şi accesibil. Este mai avantajos pentru aceştia să îşi desfacă produsele în Ńară, 
deoarece nu se percep taxe aşa de mari ca în Bucureşti. Argintarii produc între 500–
600 produse pe lună, sunt primiŃi la un târg din patru. Motivul care stă la baza acestei 
situaŃii este, în opinia lor, discriminarea, neimplicarea autorităŃilor în sprijinirea 
romilor. Când există aprobări, acestea fac obiectul unei specule a intermediarilor care 
nu practică meşteşugul, dar care vând locurile. În concluzie, perpetuarea meşteşugului 
către generaŃiile tinere ar fi posibilă doar în condiŃiile unei atractivităŃi economice şi a 
rentabilităŃii, altfel aceştia se vor orienta în altă direcŃie. 

În prima parte a articolului sunt evidenŃiate câteva aspecte în legătură cu 
situaŃia romilor la nivel naŃional şi în Bucureşti, precum şi aspecte care au legătură 
cu situaŃia romilor argintari din Sectorul 3 Bucureşti, pentru a realiza o prezentare 
detaliată cu privire la specificitatea ocupaŃiilor/meseriilor lor. În continuarea articolului 
sunt reliefate aspectele economice, sociale şi culturale ale practicării meşteşugului: 
piaŃa de desfacere, ciclul de producŃie, moduri de promovare a produselor, aspecte 
financiare, dificultăŃi legate de practicarea meşteşugului în condiŃiile economiei 
actuale, diviziunea muncii în familie, modul de transmitere a meşteşugului, forme 
de organizare a meşteşugului, ierarhia socială a acestora, semnificaŃii şi valori 
atribuite meşteşugului, identitatea meşteşugarului în raport cu practica meseriei 
sale, folclorul legat de meşteşug. 

SCURTĂ ANALIZĂ ASUPRA SITUAłIEI ACTUALE A ROMILOR 

Specificul modului de viaŃă al romilor este cu atât mai greu de observat cu 
cât acesta este puternic ancorat în istoria grupului, include norme, valori, atitudini 
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despre spaŃiu, natură, timp, relaŃii sociale etc. (Rus şi alŃii, 2010). Lipsa 
documentelor care să ducă la stabilirea precisă a originilor romilor, atât de pe 
teritoriul României, cât şi de pe teritoriul Europei, a îngreunat de-a lungul 
timpului existenŃa unor lucrări bazate pe istoria acestei minorităŃi, deşi există 
informaŃii conform cărora romii s-ar afla pe meleagurile româneşti de pe la 
începutul celui de-al doilea mileniu d.Hr. (Dumitrescu şi alŃii, 2008). Pentru 
prima dată când se aduce în vedere existenŃa romilor pe teritoriul României se 
face prin intermediul documentelor religioase locale ale Ńărilor româneşti, de abia 
în anul 1385 printr-un act de danie către Mănăstirea VodiŃa din łara Românească 
din partea domnitorului Dan Vodă, a daniei „de 40 sălaje de aŃigani” (Dumitrescu 
şi alŃii, 2008). Tot prin documente religioase se pomeneşte şi în Moldova, fiind 
menŃionaŃi în anul 1414 (dania lui Alexandru cel Bun), iar în Transilvania în anul 
1422, prin privilegiul regelui Sigismund. La nivelul statelor membre şi nu numai, 
există o problemă vizavi de monitorizarea datelor reale privind această etnie 
(inclusiv în ceea ce priveşte numărul lor real) şi anume „lipsa de date privind 
comunităŃile de romi rămâne cel mai mare obstacol pentru a evalua condiŃiile de 
viaŃă şi de a analiza impactul politicilor naŃionale relevante şi a măsurilor” (Open 
Society Foundations, 2010).  

Romii din România se identifică printr-o serie de elemente specifice etniei 
care vin în sprijinul conturării caracteristicilor acestora, iar romii (mai cu seamă cei 
tradiŃionali) încearcă să le menŃină şi să le transmită din generaŃie în generaŃie. 
Referitor la denominaŃiile acestei etnii, cuvântul rrom este un termen vechi din 
limba rromani, iar semnificaŃia sa este „om de-al nostru, din etnia noastră”, termen 
folosit din toate timpurile atunci când vorbim de apartenenŃa etnică a persoanelor 
de etnie romă, iar cât priveşte termenul de „Ńigan” acesta nici măcar nu există în 
limba rromani (Dumitrescu şi alŃii, 2008: 63–64). 

În ceea ce priveşte distribuŃia geografică pe teritoriul european a romilor, 
estimările la nivelul statelor membre UE (27) arătau că sunt în medie 6 162 100 locuitori 
de etnie romă. La nivelul tuturor celor 47 de Ńări europene se înregistrează o medie 
de 11 175 300 de romi. În România se estimează o medie de 1 850 000 de romi 
(aproximativ 8,63% din totalul populaŃiei din România) (Council of Europe, 
2013). La Recensământul populaŃiei şi al locuinŃelor din 2011 din România (RPL, 
2011) s-au autodeclarat ca fiind romi 621 573 de persoane (circa. 3,2% din totalul 
populaŃiei), reprezentând a doua minoritate ca pondere din totalul populaŃiei, din 
care 23 973 de romi se regăsesc în Bucureşti. În ceea ce priveşte situaŃia pe piaŃa 
muncii a romilor, majoritatea celor angajaŃi sunt necalificaŃi (lucrând în meserii ca: 
gunoier, lucrător spaŃii verzi, femeie de serviciu etc.), slab calificaŃi sau fără vreo 
calificare formală, circa 37,3% sunt calificaŃi în meserii moderne, iar în 10,3% din 
cazuri sunt calificaŃi în cele tradiŃionale (Ionescu şi Cace, 2006). Din totalul populaŃiei 
ocupate de etnie romă, 38% sunt cei care lucrează drept muncitori necalificaŃi, 32% 
sunt calificaŃi în job-ul pe care-l efectuează (exemplu: vânzători, comercianŃi etc.), 
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9% sunt reprezentaŃi de cei care muncesc în agricultură, iar 13% încă mai practică 
ocupaŃiile tradiŃionale ale etniei rome2.  

Există o serie de mecanisme care duc la excluderea persoanelor de etnie romă 
de pe piaŃa muncii legală. Printre acestea remarcăm: educaŃia formală a romilor 
este sub nivelul cerut de piaŃa muncii, declinul meşteşugurilor tradiŃionale, lipsa de 
calificare (mai ales în meseriile moderne), efectuarea practicilor discriminatorii ale 
angajatorilor vizavi de romi, recesiunea economică care a stimulat piaŃa muncii 
transformând-o într-o piaŃă mai competitivă (OSCE, 2006: 5). Din cauza recesiunii 
economice există o serie de efecte pe piaŃa muncii care fac ca persoanele de etnie 
romă să se reorienteze spre meşteşugurile tradiŃionale, iar ONG-urile sunt cele care 
susŃin astfel de acŃiuni ce duc la revitalizarea meseriilor tradiŃionale ale romilor. 
Meseria tradiŃională practicată de argintari există şi în Nomenclator, în cadrul 
denumirii de bază „Giuvaergii şi alŃi lucrători de precizie în metal şi alte metale” în 
categoria bijutier (nivel de calificare 2) (Nomenclatorul calificărilor, 2004). Romii 
nu pot accesa locurile de muncă destinate acestei categorii pe piaŃa muncii şi nici 
programele de formare în vederea obŃinerii unui certificat de calificare, lipsa 
educaŃiei şi calificării formale fiind o barieră în acest sens. 

Pentru persoanele de etnie romă, meşteşugurile tradiŃionale au reprezentat şi 
reprezintă una dintre cele mai puternice baze ale identităŃii de grup. Meseriile 
tradiŃionale sunt strict legate de specificul comunităŃilor de romi şi sunt transmise 
din generaŃie în generaŃie, fără a exista vreo educaŃie formală în acest sens, cu 
excepŃia anumitor tendinŃe ale ONG-urilor din ultimii ani prin care se derulează 
activităŃi de revitalizare a meşteşugurilor tradiŃionale ale romilor. Cel mai adesea 
romii exercită următoarele tipuri de meşteşuguri tradiŃionale: cărămidarii, lăutarii, 
spoitorii, cazangii, argintarii, fierarii, rudarii, căldărarii. Dacă în 1992 se înregistra 
un procent de doar 3,9% în rândul celor care practicau meseriile tradiŃionale, în 
anul 2002 ponderea acestora aproape că se triplează ajungând la 10,3% (Zamfir şi 
Preda, 2002). 

Majoritatea romilor care practică meseriile tradiŃionale sunt concentraŃi în 
comunităŃile rurale, dar există şi comunităŃi urbane unde aceştia şi-au păstrat 
specificul de-a lungul generaŃiilor (una dintre aceste comunităŃi fiind comunitatea 
analizată şi prezentată în articol, romii argintari din Sectorul 3, Bucureşti). 
ComunităŃile de romi care practică meşteşugurile tradiŃionale sunt concentrate în 
special în mediul rural şi datorită nivelului mai ridicat de conservare referitor la 
tradiŃiile cultural specifice comunităŃilor compacte. În comparaŃie cu comunităŃile 
din oraşele mai mari, unde romii au reuşit să se adapteze mai rapid condiŃiilor de 
trai moderne, aproximativ 3/5 dintre aceştia îşi desfăşoară meseriile tradiŃionale în 
                                                   

2 ICCV, cercetare realizată în iulie 2010 pe un eşantion reprezentativ pentru populaŃia de romi 
de 15 ani şi peste. Proiect POSDRU apud Guvernul României, Analiză Socioeconomică pentru 
programarea Fondurilor Europene 2014-2020, 2010, pp. 27–28, disponibil online la http://www. 
mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/MMFPSPV%20ANALIZA%20AFACERI%20SOCIALE
%20SI%20INCLUZIUNE%20SOCIALA.pdf. 



5 ROMII ARGINTARI 141 

mediul rural3. Meseriile tradiŃionale practicate de romii din mediul rural sunt 
reprezentate adesea de ceaunari, muzicanŃi şi rudari, în timp ce pentru romii din 
mediul urban meseriile tradiŃionale preponderente sunt argintăria, spoitoria şi 
lăutăria (Dumincă şi Preda, 2003). Printre meşteşugurile tradiŃionale importante ale 
romilor se regăseşte şi prelucrarea metalelor preŃioase (aurul şi argintul), aşa-zişii 
zlătari/ aurari (zlătari este un cuvânt provenit din slavul zlota care înseamnă aur) 
care la începuturi se ocupa de prelucrarea aurului, dar în timp meşteşugul lor a fost 
preluat de argintari4. Argintarii sunt consideraŃi meşteşugari tradiŃionali pricepuŃi, 
reprezentând partea de elită a neamurilor de romi, iar în prezent aceştia se mai 
regăsesc în număr restrâns în judeŃele Teleorman, IalomiŃa şi Tulcea, cât şi în 
municipiul Bucureşti (National Geographic)5. 

SITUAłIA ROMILOR ARGINTARI DIN SECTORUL 3, BUCUREŞTI 

Specific cultural  

În Bucureşti au apărut diverse comunităŃi de romi, proveniŃi din mai multe 
zone ale Ńării, principalul motiv de mutare fiind existenŃa pieŃei de desfacere mai 
mare şi a oportunităŃilor de muncă mai ridicate. Conform studiilor, fluxul migrator 
principal al romilor a pătruns în spaŃiul românesc (dintre Dunăre, Marea Neagră şi 
Tisa) prin partea de sud a Ńării, pe la Dunăre. Aceştia şi-au găsit un loc aparte în 
contextul social şi economic al societăŃii în care au intrat, ocupând o serie de nişe 
economice slab sau deloc acoperite de populaŃia locală şi răspunzând astfel unor 
nevoi specifice ale populaŃiilor majoritare cu care au intrat în contact. Încă din 
timpul migraŃiei au existat tensiuni între diferite grupuri de romi, ceea ce a condus 
la separarea pe neamuri a grupului etnic (Burtea, 1995). 

Tipul de comunitate în care au intrat şi zona geografică au fost pentru romi 
elemente noi care au contribuit la persistarea acestei stări de încordare între ei. 
Romii transmit profesia şi toate secretele legate de meşteşug din generaŃie în 
generaŃie şi din tată în fiu. Necesitatea de a se adapta la materiale, condiŃiile şi 
cerinŃele locurilor pe care le-au frecventat, a constituit un factor important pentru 
modul în care îşi exercitau şi exercită meşteşugurile. Neamurile s-au diferenŃiat şi 
datorită ocupaŃiilor, multe din ele având şi subneamuri. În cultura tradiŃională 
romă, termenul de „neam” se referă la gruparea după o serie de elemente comune: 
meseria tradiŃională, structurile de organizare socială, obiceiurile de familie şi 
sărbătorile calendaristice (Rus şi alŃii, 2010: 23). 
                                                   

3 Guvernul României, Analiză Socioeconomică pentru programarea Fondurilor Europene 
2014–2020, p. 11.  

4 InformaŃii preluate de pe site-ul http://www.amarerromentza.org/rromanipen_6.html. 
5 InformaŃii preluate de pe National Geographic, Neamuri Ńigăneşti, disponibil online la http:// 

www.natgeo.ro/locuri-si-oameni/comunitati/9165-neamuri-tiganesti. 
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Specific comunităŃii de romi este situaŃia de marginalizare şi discriminare cu 
care aceştia se confruntă, mulŃi dintre majoritari considerându-i oameni fără scrupule, 
formându-şi stereotipuri etnice negative faŃă de aceştia. MulŃi dintre romi s-au adaptat 
la această situaŃie prin izolarea de majoritari. 

În Capitală trăiesc răspândiŃi romi care aparŃin diferitelor neamuri: florari, 
căldărari, rudari, cărămidari, ceaunari, argintari ş.a. Argintarii (sau inelarii – altă 
denumire sub care identificăm acest neam) sunt un neam care mai există încă, dar 
din ce în ce mai redus numericeşte. Neamul romilor argintari tradiŃionali provin 
din zona Teleormanului, fiind mai bine reprezentaŃi în municipiul Alexandria, în 
zona Bucureşti şi Ilfov (mai slab reprezentaŃi), în zona IalomiŃa, cu o reprezentare 
mai intensă în oraşul łăndărei, cartierul Strachina şi un număr mai redus în Tulcea. 
MulŃi dintre meşteşugarii autentici s-au mutat în Capitală, motivul fiind piaŃa de 
desfacere şi oportunităŃile mai mari ca în provincie. Estimativ, după cum ne 
informează unii membri ai acestui neam, numărul familiilor care îl alcătuiesc în 
prezent este de aproximativ o mie. Familiile de argintari sunt familii numeroase, 
formate din 6–12 membri şi îşi mai păstrează unele obiceiuri din modul de viaŃă 
tradiŃional.  

Caracteristic neamului de argintari este prelucrarea materialelor preŃioase 
(aurul, platina şi argintul) sau înlocuitoarele acestora din care confecŃionează 
bijuterii, obiecte de podoabă (inele, cercei, cruciuliŃe, brăŃări, clame pentru cravată, 
broşe, clame de păr, diademe, nasturi, casete etc.), obiecte de cult (sfeşnice, 
poliandre, icoane, rame pentru icoane, clopote şi clopoŃei, candele, cădelniŃe, cruci, 
etc.), precum şi obiecte de artă decorativă (tacâmuri, veselă, încrucişări de arme), 
sau elemente pentru producŃia de carte (legături, încrucişări). 

PercepuŃi ca meseriaşi de înaltă clasă, argintarii constituiau elita neamurilor 
voiajoare, iar în India, precum şi la începuturile lor pe pământ european, foloseau 
ca sursă de aprovizionare directă pe coetnicii lor aurari (care şi ei la rândul lor se 
trag din rudari), aceştia adunau materialul preŃios din nisipurile şi aluviunile apelor 
pentru a-l vinde argintarilor. Argintarilor li s-a dat această denumire pentru a-i 
deosebi de aurari, dar mai ales pentru că materialul de bază pe care îl prelucrează 
este argintul. Acest material preŃios era preferat şi de biserica ortodoxă şi de 
populaŃie, nu doar pentru că se găsea din belşug şi era mai ieftin, ci şi pentru 
semnificaŃia lui magică şi religioasă. 

În cadrul acestei comunităŃi se practicau judecata şi căsătoria tradiŃională, 
bazată pe înŃelegere. Judecata la romi se face în faŃa întregii comunităŃi şi se Ńine 
cont de normele care nu sunt scrise din interiorul respectivei comunităŃi, sancŃiunile 
putând ajunge până la excluderea din comunitate (Rus şi alŃii, 2010). Călătoreau în 
căruŃe mici, fiind uşoare şi nu necesitau mult spaŃiu, cu coviltir de rogojină sau din 
pânză, trase de obicei de un singur cal, înhămat între ulube (Burtea, 2002). 

La argintari se practica „judecata Ńigănească” sub numele de „scos la vorbă”, 
iar căsătoriile erau încheiate la vârste destul de fragede, fără acte legale, ci doar ca 
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rezultat al înŃelegerii dintre familii sau parteneri. În prezent, din discuŃiile avute cu 
meşteşugarii argintari, nu se mai practică această înŃelegere:  

„(...) La noi nu s-a Ńinut cont niciodată de asta, nu s-a Ńinut cont nici de vârstă, 
băiatul meu s-a căsătorit la 27 ani. La noi nu se căsătoresc de tineri, nu se 
căsătoresc de la 14, 15 ani. La noi e o ruşine dacă te căsătoreşti de tânăr. 
Eu m-am căsătorit la 24 ani. Noi, argintarii, cum v-am spus mai devreme, am 
fost mai cizelaŃi puŃin, mai evoluaŃi. Am avut o parte spre românism, spre 
majoritari” (I. C., lider rom). 

Organizarea comunităŃii şi aspecte privind educaŃia la romii argintari 

Romii argintari stabiliŃi în Sectorul 3 al Capitalei trăiesc răspândiŃi, nu formează 
o comunitate compactă, convieŃuiesc alături de români cu care interacŃionează şi 
relaŃionează bine: 

„Suntem o familie aici, nu o comunitate, stăm printre români, cu care ne 
înŃelegem bine, întrebaŃi vecinii” (I. C., Lider rom). 
Familia de romi nu se reduce doar la părinŃi şi copii, aşa cum se întâmplă de 

obicei în rândul familiilor din România, ci este extinsă, chiar şi relaŃiile dintre rude 
îndepărtate fiind destul de strânse (Horváth şi Nastasă, 2012). Argintarii locuiesc, în 
cele mai multe cazuri, în case naŃionalizate, moştenite de la bunici, părinŃi, alături de 
familia extinsă. Copiii argintarilor care ajung la maturitate şi se căsătoresc rămân 
majoritatea şi locuiesc împreună cu părinŃii, de obicei ai bărbatului – capul familiei. 
Ei au acces şi beneficiază, ca şi românii, de toate facilităŃile zonei în care locuiesc 
(apă caldă, lumină, curent electric, gaze, surse de încălzire ş.a.), în acest caz etnia 
nefiind un motiv de discriminare şi marginalizare de la astfel de resurse. 

Neamul romilor argintari nu a păstrat portul tradiŃional, s-au adaptat românilor 
şi s-au lăsat asimilaŃi de către aceştia, afirmând că s-au emancipat şi adaptat vremurilor 
din acest punct de vedere. BărbaŃii argintari au trecut la tipul de îmbrăcăminte 
modernă, păstrându-şi totuşi preferinŃa pentru încălŃămintea deschisă, de cele mai 
multe ori în două culori, iar la şcoală merg foarte puŃin, în medie 8 clase cel mult. 
Femeile argintărese merg în foarte puŃine cazuri la şcoală, se căsătoresc de tinere şi 
de regulă nu merg la serviciu, adică nu lucrează („la stat”). Vorbesc mai mult 
româneşte, dar toŃi ştiu (incluzând şi copiii) limba tradiŃională romani, vorbesc între 
ei această limbă, dar datorită faptului că ocupaŃia pe care o au la bază presupune 
interacŃionare mai multă cu românii, s-au mai detaşat de uzul acesteia. 

Casele argintarilor au păstrat stilul vechi al amenajării interioare specifice 
etniei rome, păstrând covoare persane pe jos şi carpete viu colorate pe pereŃii 
camerelor. Din punct de vedere al spaŃiului, chiar dacă locuiesc mai mulŃi membri 
ai aceleiaşi familii în aceeaşi casă, se poate spune că nu există supraaglomerare a 
locuinŃei, casele fiind mari ca suprafaŃă. 

Cei mai mulŃi dintre argintari au un nivel mediu de educaŃie, 8 clase, dar 
provin din părinŃi analfabeŃi. Chiar dacă meşteşugul rămâne parte din identitatea lor 
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şi îşi iniŃiază copiii de mici în tainele practicării meşteşugului, conştientizează şi 
importanŃa şcolii, atât pentru ei, cât şi pentru copiii lor. 

„Eu […] am şi diplomă de bijutier, cu toate că m-am născut cu meseria asta, 
dar am zis să fac şi o şcoală ca să îmi obŃin o diplomă şi am şi diplomă de 
bijutier” (R. I., meşteşugar argintar). 
[Sunt interesaŃi, de exemplu, de a face şcoală de bijuterie şi dacă da, la ce i-ar 
ajuta?] 
„[Ne]-ar ajuta pentru că sunt încă multe de învăŃat, la modul că va veni un 
timp când va trebui să [folosim] ustensile moderne şi atunci trebuie o iniŃiere 
[...] dacă ar fi o şcoală în sensul ăsta” (R. I., meşteşugar argintar). 
[Femeile/soŃiile] ne vând marfa, noi facem reparaŃii altceva, dar au şi şcoală. 
SoŃia mea a luat bacu’ anu’ ăsta” (C. C., meşteşugar argintar). 
O parte dintre ei au reluat studiile, iar cei care nu au făcut-o îşi doresc ca 

măcar copiii lor să poată termina liceul şi – dacă au posibilitate – şi facultatea. 
[V-aŃi dori ca şi copiii dvs. să practice meşteşugul?] „ Da, dar pe lângă să fie 
foarte bine înstăriŃi în carte.” [Să facă şi altceva pe lângă asta?] „Exact. 
Mi-aş dori să ştie un obicei Ńigănesc, logic, e un lucru foarte bun. Obiceiul 
Ńigănesc Ńine cont de foarte mulŃi factori şi dacă mai ai şi carte pe lângă 
acest obicei, e un lucru ok.” [Deci important este să facă o şcoală şi să mai 
facă şi altceva pe lângă!] „Avem fetele noastre care au fost studente şi au 
terminat şi din când în când mai merg şi ele cu marfă de asta, da ce are? Stai 
pe lângă ca să le ştii pe toate.” (E. P., meşteşugar argintar) 
[V-aŃi dori ca şi copiii dvs. să practice această meserie?] „[...] pe lângă şcoala 
lui care nu ar trebui să îi lipsească, mi-aş dori să ştie şi asta.” 
Participarea romilor în activităŃile economice legale este limitată, un segment 

scăzut al populaŃiei de argintari fiind încadrat în activităŃi economice formale (cu 
carte de muncă), chiar şi înainte de 1989. 

[AŃi mai lucrat înainte, cu carte de muncă, la fabrică de exemplu ... ?] „Nu [am 
lucrat cu carte de muncă], lucrez din copilărie. Aşa o să o duc în continuare 
până când ... um au dus-o şi bunicii şi părinŃii şi... o să ne retragem ştiŃi dvs. 
când. Dacă asta am învăŃat, asta facem” (R. I., meşteşugar argintar). 
Există un număr semnificativ de persoane care practică acest meşteşug şi care 

nu au deloc experienŃa unei activităŃi economice recunoscute legal, din cauza 
faptului că nivelul de educaŃie şi instruire în alte domenii profesionale este absent, 
ei nu pot fi încadraŃi în absenŃa unor cursuri de calificare pe piaŃa economică. 
Dintre cei care practică acest tip de meşteşug, majoritatea au făcut permanent doar 
asta, din acest motiv fiindu-le greu să se re-orienteze profesional, mai ales celor 
aflaŃi la vârstă înaintată. În dorinŃa ca şi cei care o să-i moştenească să practice 
argintăria, meşterii trebuie să le facă dovada acestora că le este cu putinŃă să 
trăiască din meseria asta, altfel copilul se orientează în altă direcŃie:  

„Mi-aş dori, dar acum e în funcŃie şi de mine, că dacă eu nu îi fac dovada că 
din meseria asta care o practic, nu îi fac dovada că am progres economic, că 
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poate să supravieŃuiască, dacă eu nu-i fac dovada asta el cum să mai ia 
meşteşugul ăsta, copilul meu nu îl mai ia şi atunci se orientează cu altă 
direcŃie” (D. P., meşteşugar argintar). 

ASPECTE ECONOMICE ALE PRACTICĂRII MEŞTEŞUGULUI 

Descrierea meşteşugului  

Argintarii confecŃionează atât bijuterii, piese de harnaşament (pinteni), accesorii 
de îmbrăcăminte (nasturi, butoni), obiecte de uz casnic (tacâmuri, castroane, tăvi, 
cupe de argint etc.), cât şi obiecte religioase (cadelniŃe, sfeşnice, cristelniŃe, candele, 
cruci), iar drept tehnică folosită se remarcă cea a filigranului. (Grigore şi Sarău, 
2008: 36–37) 

Meşteşugarii argintari din Sectorul 3 realizează diverse tipuri de bijuterii: 
inele, cercei, brăŃări, clame, lănŃişoare şi alte podoabe care se pot purta. Obiectele 
cu tentă decorativă se fac mai mult la comandă şi într-un număr destul de mare, dar 
nu într-o producŃie regulată. Atelierul stradal este la mare căutare, meşterii se 
bazează pe faptul că atunci când execută lucrări direct în faŃa clienŃilor cresc atât în 
credibilitate şi se remarcă şi gradul de admiraŃie al trecătorilor : 

„Sunt multe, pentru că noi din asta trăim, trebuie să avem foarte multe la 
expunere, trebuie să avem un panou foarte frumos de expunere unde mergem 
care să atragă, logic, asta e şi ideea. Să ai marfă foarte multă, lucrată de 
tine însuŃi, să atragi, să lucrezi pe loc în faŃa clientului, şi asta contează 
foarte mult, ai o credibilitate foarte mare, faptul că lucrezi, logic. Practic 
lucrezi acolo, teoria se vede pentru că se vede ce faci. Oamenii ne văd şi din 
asta trăim, ne creştem copiii” (E. P., meşter argintar). 
Despre istoria practicării meşteşugului, argintarii intervievaŃi spun că aceasta 

a mai suportat unele modificări de-a lungul timpului: 
„(...) să vă dau un exemplu: bunicul meu înainte când era el tânăr avea să zic 
o metodă mai rudimentară de a executa unele lucrări, lucra cu cărbunii, 
mangan şi alte obiecte, repara, (făcea şi reparaŃii), între timp au mai apărut 
îmbunătăŃiri şi generaŃia asta mai tânără şi-au creat diferite dispozitive cât 
de cât mai moderne ca să îşi lesnească lucrările şi să meargă mai rapid, să 
poată să satisfacă un număr mai mare de clientelă” (R. I., meşter argintar). 
Procesul de fabricare a produselor realizate de către meşteşugarii argintari 

începe cu strângerea materialului urmat de o serie de alte etape: topirea acestuia, 
după topit se toarnă sau se lucrează manual şi se mai ajustează, se bate cu ciocanul, 
se întinde, decupează, sculptează, după aceea are loc gravarea, lustruirea şi adus 
produsul la formă finală. Materia primă folosită pentru realizarea produselor meşterii 
este reprezentată de argintul, alama, alpaca, cupru, materie primă procurată de la 
târgurile vechi din capitală şi Ńară, precum şi de la anumiŃi clienŃi. 
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Referitor la uneltele folosite de meşteşugarii argintari în realizarea produselor, 
aceştia susŃin că au tot ce le trebuie pentru a-şi crea produsele la un standard ridicat: 
nicovala, ciocanul, foarfeca, cleştele, penseta, lampa de sudat, pila. Obiectele se 
fabrică, în cele mai întâlnite cazuri, la casele unde domiciliază fiecare dintre ei, dar 
există şi un atelier unde în anumite perioade se întâlnesc mai mulŃi meşteşugari 
argintari. Atelierul aparŃine mai multor persoane şi este un spaŃiu unde se deplasează 
doar atunci când este nevoie (ex.: dacă au ceva mai complex de realizat şi acasă nu le 
este uşor să înfăptuiască sau să finalizeze produsul). CondiŃiile de muncă sunt 
considerate a fi propice desfăşurării activităŃii lor, nu sunt privaŃi de la nicio sursă 
care le-ar putea diminua posibilitatea de producŃie, în funcŃie de cerinŃe pot ajunge să 
lucreze între 9 şi 10 ore pe zi. Iarna este perioada în care argintarii produc mult mai 
mult ca în celelalte anotimpuri ale anului, deoarece îşi petrec ce mai mare partea a 
timpului acasă şi dedică timpul practicării meşteşugului.  

ÎmbunătăŃirea tehnologiei pe parcursul anilor nu i-a ajutat material pe 
meşteşugari, ei rămânând în urmă, în timp ce au fost asaltaŃi de noi modele de 
aparatură pentru bijutierii care au sporit concurenŃa, ei rămânând la modelul de 
scule rudimentar moştenite de la înaintaşi, deşi creează 90% modele unicat şi 
manual.  

Argintarii nu percep învăŃarea acestei meserii ca pe o obligaŃie transmisă de 
generaŃiile precedente pe care ei trebuie să o ducă mai departe, ci o practică din 
plăcere, şi-au asimilat-o de mici copii şi o duc cu ataşament mai departe: 

„Sunt meşter argintar de mulŃi ani şi legat de meseria asta, ce vă pot spune, 
este o meserie frumoasă, pe lângă faptul că este moştenită şi o avem ca pe ... 
o păstrăm ca pe un blazon de care avem grijă de el, ne reprezintă, şi e ceva 
aşa, nu putem să renunŃăm la ea, poate ceva instinctual, să zic, nu putem să 
renunŃăm la ea, chiar dacă facem şi alte activităŃi pe lângă. Mai sunt 
persoane care mai au şi alte activităŃi pe lângă meseria de argintar. Nu 
renunŃăm la ea, asta vreau să spun, nu renunŃăm la meseria asta orice ar fi” 
(R. I., meşter argintar). 
Meşteşugarii argintari sunt şi practicanŃi ai trocului, fac schimburi de 

obiecte şi de servicii între ei şi cu clienŃii. Li se întâmplă să întâlnească clienŃi care 
vin cu obiecte de utilitate practică, cum ar fi linguriŃe, furculiŃe de argint, care 
doresc să le topească şi să îşi facă diverse podoabe (în astfel de cazuri, se mai 
plăteşte doar manopera):  

„(...) Oamenii plătesc manopera pentru că este logic, eu am lucrat la acel 
obiect şi îmi dă la schimb rupturi, fel şi fel de obiecte din argint, le topim şi 
le refacem” (E. P., meşter argintar). 

PiaŃa de desfacere şi modalităŃile de promovare – provocări 

În ceea ce priveşte nevoile de dezvoltare economică ale romilor care practică 
meseriile tradiŃionale, una din principalele probleme este reprezentată de lipsa unor 
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pieŃe de desfacere pentru produsele realizate de către aceştia (Duminică şi Preda, 
2003). Lipsa spaŃiilor de desfacere a produselor şi faptul că întâmpină serioase 
probleme în legătură cu acest aspect au accentuat lipsurile materiale ale meşterilor 
argintari, au creat nemulŃumiri şi tensiuni atât din partea romilor, cât şi din partea 
autorităŃilor locale. Există nemulŃumiri şi vizavi de organismele care ar trebui să 
apere drepturile romilor, reprezentate de faptul că autorităŃile (AgenŃia NaŃională 
pentru Romi, Centrul Cultural pentru Romi etc.) nu le oferă niciun fel de sprijin, nu 
îi sprijină în organizarea târgurilor. Rareori liderul organizează târguri, deoarece 
autorităŃile nu îi oferă sprijin şi spaŃii de desfacere a produselor, iar când asta se 
întâmplă, cel puŃin la nivel de Bucureşti taxele sunt mult prea mari, iar argintarii ies 
de multe ori în pierdere, nereuşind să vândă produse nici cât valoarea taxei de 
ocupare a spaŃiului, motiv pentru care preferă să se deplaseze mai mult în Ńară. 
Conform liderului, există târguri, dar nu sunt primiŃi la toate, aceasta fiind cea mai 
importantă problemă a lor: 

„De doi ani ne minte Oprescu, că meşteşugarii adevăraŃi, în centru’ vechi 
acolo istoric, o să ne facă căsuŃe din lemn, ca să ne putem expune şi să 
lucrăm ca demonstraŃii acolo, diferite meşteşuguri. A fost târg acolo la 
Manuc, pe Lipscani. Noi nu suntem pe nicăieri” (R. I., meşter argintar). 
„(...)Nouă nu ne trebuie bani, să nu credeŃi şi să ne-o luaŃi în nume de rău, 
că cerem bani sau ceva materiale, sprijin material, noi nu le-am cerut şi nu 
le cer decât să mă ajute să îmi organizez săptămânal târgurile pentru 
meşterii mei. Nu degeaba nici alea, noi ştim să ne plătim şi ATP-ul, adică 
domeniul public, o sumă de 50–100 lei noi, cu care se plăteşte taxa pe 
domeniul public. Nici asta nu am cerut degeaba, nu cerşesc, că dacă cerşeam 
ajungeam în FranŃa, eram acolo” (I. C., lider argintar). 
Liderul argintarilor este cel care primeşte de cele mai multe ori ordine 

informative şi invitaŃii din partea primăriilor, muzeelor, centrelor culturale unde se 
desfăşoară târgurile, iar acesta la rândul lui îi informează în mod direct pe meşterii 
argintari despre existenŃa în Capitală şi în teritoriu a acestora. Sunt primiŃi la unul 
din patru târguri, iar motivele care stau la baza acestui fapt, invocate de liderul rom 
argintar sunt discriminarea (pe fondul apartenenŃei la etnia romă) şi neimplicarea 
autorităŃilor în procesul de sprijinire a acestei categorii de populaŃie. 

Începând din luna martie până pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, meşteşugarii 
argintari îşi desfac produsele la târguri, evenimente, oboare care au loc în Capitală şi 
toată Ńara. Târgurile se organizează în perioada sărbătorilor importante (sărbătorile 
pascale, Sfânta Maria sau alte zile ale sfinŃilor, 1 şi 8 martie, 14 februarie – Dragobete 
şi alte evenimente cu aspect comercial) şi mai ales în weekend-uri, pe o durată de  
2–3 zile. În privinŃa spaŃiilor de desfacere a produselor, se ajută reciproc între ei, 
rezervând şi păstrând unul pentru altul spaŃiu în cazul în care unul dintre ei întârzie. 
Este mai avantajos pentru meşteşugari să îşi desfacă produsele în Ńară, deoarece în 
Bucureşti aceştia susŃin că nu (prea) sunt chemaŃi la târguri (participă cam la ¼ dintre 
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târgurile bucureştene), nu li se oferă spaŃiu (în special la târgurile din Kisselef şi 
Lipscani): 

„Singurul motiv ... nu văd decât discriminarea. HaideŃi să vă spun ceva, de 
regulă cu această asociaŃie a mea, a noastră, că-i a noastră a tuturor 
meşteşugarilor romi, ne-ar trebui să fim cel puŃin în meşteşugurile pe care le 
am eu în această asociaŃie ar trebui să fim sprijiniŃi cel puŃin câte unu, doi, 
deci să fac definiŃia mai amplu, ar trebui să am un căldărar sau doi căldărari, 
ar trebui să am doi argintari, doi ceaunari sau câte unu, dar mie nu îmi dă 
niciunul, din partea Moldovei eu nu am fost la nici un târg” (I. C., lider 
argintar). 
Datorită faptului că produsele realizate de argintari sunt lucrate manual într-o 

proporŃie atât de mare, face ca şi preŃul produselor să fie mai ridicat şi atunci 
cumpărătorii preferă să cumpere de la magazinele de bijuterii, unde găsesc mai 
ieftin cu 30–40%. Argintarii specifică faptul că 90% dintre romii din comunitatea 
lor practică acest tip de meserie, în timp ce 10% au şi alte activităŃi. Aceştia susŃin 
că dacă lucrurile şi-ar mai reveni din punct de vedere economic şi al oportunităŃilor 
de desfacere, dacă s-ar înfiinŃa nişte ateliere mai speciale, cu siguranŃă s-ar întoarce 
la meseria tradiŃională. 

Argintarii consideră că depind prea mult de unele structuri publice şi de 
intermediari care nu le facilitează adaptarea la economia de piaŃă, mai ales în ceea 
ce priveşte partea de expunere şi desfacere a produselor lor artizanale. Meşteşugarii 
tradiŃionali solicită şi aşteaptă înŃelegere şi sprijin din partea autorităŃilor, care în 
viziunea lor ar trebui să le pună la dispoziŃie spaŃii pentru efectuarea activităŃii. 
Deoarece şi-au manifestat interesul de a lucra în continuare stradal, adică să beneficieze 
de ateliere mobile pentru a putea duce mai departe meseria, cer spijinul autorităŃilor 
în acest sens. În acelaşi timp, sunt conştienŃi că şi ei joacă un rol destul de important 
în păstrarea lor pe piaŃă – este nevoie să apară cu noutăŃi, cu diverse creaŃii, să îşi 
readapteze meseria la viaŃa modernă. De asemenea, în mentalitatea şi istoricul romilor, 
lipsa de încredere în instituŃii şi organizaŃii este bazată pe conştientizarea faptului 
că mereu au fost „priviŃi şi trataŃi ca fiinŃe inferioare”, doar pentru că aparŃin etniei 
rome.  

Meşterii argintari romi se consideră marginalizaŃi, aceştia susŃin că li se 
aplică un tratament diferenŃiat. Se înregistrează o lipsă de comunicare între romi şi 
autorităŃile publice, persoane şi instituŃii care ar trebui să îi reprezinte şi să le sprijine 
interesele. Una dintre consecinŃele acestui tip de practici îl reprezintă accesul limitat 
al grupurilor/comunităŃilor de argintari privind posibilitatea de dezvoltare a activităŃilor 
pe care le implică practicarea meşteşugului tradiŃional. Există un număr de oficiali 
şi angajaŃi ai agenŃiilor guvernamentale care, conform celor spuse de liderul rom, 
încă relaŃionează analog „vechiului sistem” şi de cele mai multe ori le este greu să 
admită noile idei legate de procesele de dezvoltare a participării, a oportunităŃilor 
de desfăşurare, a extinderii creaŃiei şi vânzării.  
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Promovarea şi reclama produselor se fac doar prin expunere directă. Producerea 
pe loc a diferitelor obiecte şi faptul că totul se petrece sub ochii trecătorilor, este 
considerată de către meşteşugarii argintari cea mai eficientă metodă de promovare 
a produselor şi a lor înşişi, ca meşteşugari autentici tradiŃionali, păstrători ai 
tradiŃiilor moştenite de la generaŃiile anterioare. 

„Reclama ne-o facem pur şi simplu practicând pe loc acel produs. ÎnŃelegeŃi? 
Nu avem o reclamă, avem lângă noi pe măsuŃa pe care lucrăm o hârtiuŃă pe 
care scrie: <reparăm, vindem>. Reclama o facem pe loc, singura noastră 
reclamă, care cred că este o reclamă bună, este ciocanul când oamenii îl 
aud, vin şi văd. Nu avem altă putere de convingere şi nici nu cred că trebuie. 
(...)” (E. P., meşter argintar). 
Nu există un anumit tip de clienŃi, cei care le cumpără produsele pot fi oricine: 
„toată lumea, de la cel mai bogat până la cel mai sărac sau de la român la 
american” (I. C., lider argintar). 
Argintarii, ca şi alte neamuri care au la bază o meserie tradiŃională şi sunt 

producători direcŃi ai propriilor creaŃii, sunt deschişi ofertei de negociere a 
preŃului, iar modul de negociere se face în funcŃie de intercaŃiunea cu potenŃialul 
client: 

„Păi mai dă românul, mai lasă Ńiganul. Asta e când e producătorul direct. 
Când e producătorul direct...cu toate că te gândeşti că ai stat şi ai lucrat la 
el, ai lucrat mult şi vine un client şi dă mai puŃin, te cam doare inima când 
ştii cât ai lucrat la el şi cât Ńi-a luat să faci” (R. I., meşter argintar). 
PreŃurile privind produsele realizate de argintari nu sunt întotdeauna 

transparente sau fixe, se întâmplă ca meşterii să nu stabilească preŃul iniŃial pentru 
anumite produse, iar ei susŃin că fac acest lucru pentru a nu exista riscul să-şi 
piardă clienŃii afişând un preŃ prea mare, de aceea se consultă între ei şi cu 
potenŃiali clienŃi despre valoarea anumitor obiecte. 

Aspecte financiare 

Meşterii argintari susŃin că au avut perioade când din punct de vedere 
economic au înregistrat progrese, dar actualul context socioeconomic fiind unul 
nefavorabil, le afectează veniturile, dar aceştia nu renunŃă la practicarea acestei 
meserii cu speranŃa că vor exista perioade economice vizibil mai bune. 

Analizând vânzările anului curent şi a celui anterior, meşterii argintari afirmă 
că acestea au fost mai slabe în ultimii 2 ani, populaŃia fiind presată de criza 
economică naŃională. Posibilii clienŃi nu-şi mai permit să aloce sume prea mari pe 
bijuterii. Una din nemulŃumirile lor, care le influenŃează direct veniturile, e 
generată mai degrabă de lipsa spaŃiilor unde ar putea să-şi expună produsele create, 
nu neapărat de procesul de vânzare în sine. 

„(...) oricum a fost bine, că am avut unde să desfacem marfa, să vindem mai 
bine zis. Dar faŃă de alŃi ani cum au zis şi colegii ăştia ai mei, a fost mai rău, 
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dar oricum, noi am fost mulŃumiŃi că am avut unde să desfacem săptămâna 
aceea, desfacem produsele” (R. I., meşter argintar). 
Insuficienta atenŃie care li se acordă din partea autorităŃilor, lipsa locurilor de 

expunere a mărfii, faptul că la foarte multe târguri nu sunt primiŃi îi face pe 
argintarii romi să considere că nu câştigă suficient pentru a duce un nivel de viaŃă 
satisfăcător, nu pot trăi doar din practicarea acestui meşteşug, nu pot să îşi asigure 
un nivel de trai decent şi să îşi crească copiii în cele mai bune condiŃii. 

„Suficient s-ar câştiga dacă am avea porŃile deschise acolo unde trebuie. 
Acuma nu! Deocamdată nu, abia trăim! Am doi copii care sunt foarte mici şi 
sunt greu de întreŃinut. ÎnŃelegeŃi? Suficient şi am fi foarte mulŃumiŃi dacă ni 
s-ar deschide uşile care ni se cuvin până la urmă, pentru că noi practicăm un 
meşteşug şi ar trebui să practicăm oriunde în Ńară şi să fim primiŃi oriunde 
pentru că suntem meşteşugari autentici, nu suntem de ieri de azi, lucrăm din 
tată în fiu” (E. P., meşter argintar). 
În condiŃiile actualului context socioeconomic, datorită faptului că practicarea 

meşteşugului nu mai reprezintă un tip de meserie care să ducă la furnizarea 
constantă sau creşterea veniturilor, argintarii tind să aibă o tendinŃă de reorientare 
în multe cazuri, de adaptare la actuala structură economică. Există o parte dintre 
meşterii argintari care şi-au reluat studiile, cu speranŃa că o să intre la facultate. În 
ceea ce îi priveşte pe cei care sunt mai în etate şi se află în imposibilitatea de a-şi 
continua studiile, îşi doresc ca moştenitorii lor să se axeze prioritar pe educaŃie, să 
aibă cât mai multe clase, iar meseria tradiŃională să o înveŃe pentru ei, fără pretenŃia 
de a o practica sau duce mai departe. Această tendinŃă de reorientare are implicaŃii 
importante în planul calificărilor pe care argintarii ar trebui să le dobândească, 
aceştia trebuie să capete abilităŃi şi deprinderi care să le servească la integrarea pe 
piaŃa muncii.  

ConvieŃuirea alături de români şi observarea modului în care aceştia îşi 
câştigă existenŃa, duc în mare parte la dorinŃa de schimbare a statutului ocupaŃional, 
în condiŃiile în care, la momentul actual, doar din practicarea meşteşugului tradiŃional 
nu au cum să îşi câştige existenŃa, aspiră la venituri mai mari şi constante. RelaŃia 
dintre români şi romi, în cazul de faŃă argintari, rămâne problematică şi se 
datorează modului diferit în care membrii fiecărei etnii se privesc pe ei înşişi în 
comparaŃie cu ceilalŃi. În felul acesta, pentru un număr semnificativ de români, cei 
care aparŃin etniei rome continuă să fie percepuŃi ca fiind hoŃi, leneşi, murdari şi că 
acestora ar trebui să li se limiteze dreptul de a călători şi de a participa la diverse 
activităŃi care înseamnă petrecerea unui timp alături de majoritari. În aceste condiŃii 
nu este dificil de exprimat de ce romii argintari, sau asociaŃii ale acestora, reclamă 
constant atitudini discriminatorii la nivelul administraŃiei locale sau la nivelul altor 
instituŃii. 

„(...) Ne este foarte greu că au început foarte multe organizaŃii să se bage 
peste meşteşugul nostru, au început foarte multe fundaŃii, societăŃi care iau 
aprobări în numele meşteşugarilor, iar ei vând locul, fac comerŃ cu locurile 
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şi din ce în ce ne este nouă mai greu să ... pentru că deja ne sufocă. ONG-urile 
astea care sunt mai mari fac proiecŃie pe spinarea meşteşugarilor sau pe 
spinarea Ńiganilor, iau caşcavalul ... şi pe urmă ...” (C. C., meşter argintar). 
Faptul că acest neam de meşteşugari nu formează o comunitate şi trăiesc 

răspândiŃi în Capitală printre români, pune în evidenŃă anumite specificităŃi în ceea 
ce priveşte meseria de argintar. Aceste specificităŃi sunt legate de păstrarea într-o 
mai mare sau mai mică măsură a modului de viaŃă tradiŃional, sub influenŃa unor 
factori externi care determină adaptarea la viaŃa modernă. Din discuŃiile purtate cu 
meşterii argintari reiese că în comunităŃile compacte de romi argintari (rural, 
oraşele mici), acest meşteşug este păstrat cu o mai mare consideraŃie şi nu există o 
tendinŃă evidentă de a renunŃa la acesta din lipsa veniturilor suficiente, în timp ce în 
zonele în care aceste comunităŃi/familii sunt dispersate, există o tendinŃă mai mare 
de a renunŃa la practicarea meşteşugului. 

ASPECTE SOCIALE 

Diviziunea muncii în familiile argintarilor 

Rolurile bărbaŃilor romi şi ale femeilor în familiile de romi tind să fie 
tradiŃionale şi conservatoare, de obicei femeia are grijă de gospodărie şi de copii, 
iar bărbatul este responsabil pentru protecŃia familiei sale şi a muncii. Atât bărbaŃii, 
cât şi femeile sunt de obicei implicaŃi în câştigul veniturilor pentru asigurarea 
bunăstării familie (ROMANINET, 2006). În neamul meşterilor argintari, bărbaŃii 
sunt cei care creează obiectele, se ocupă de colectarea materiei prime şi de prelucrarea 
materialelor, în timp ce femeile sunt responsabile de partea cu vânzarea, ştiu să 
abordeze clienŃii şi să determine clientul să cumpere. Femeile sunt de regulă 
casnice şi au un nivel de instruire mai scăzut decât al bărbaŃilor, se ocupă de 
creşterea şi educaŃia copiilor. BărbaŃii au dobândit tainele acestui meşteşug de la 
părinŃi şi bunici, argintăria fiind meserie moştenită din tată în fiu şi practicată cu 
mândrie. Sentimentul de mândrie este generat de faptul că produsele se lucrează 
handmade şi unicat. Copiii sunt incluşi de mici, de la 4–5 ani, în activitatea de 
creaŃie, luând parte la desfăşurarea meşteşugului şi însuşindu-şi meseria, la început 
inconştient şi apoi ca parte din ei, din identitatea lor. În cadrul familiei argintarilor 
bărbatul este cel de care trebuie să asculte toŃi membrii, coordonând procesul de 
producere şi vânzare. 

„Copiii sunt mici. Deocamdată lucrez singur, soŃia mă ajută foarte mult 
pentru că mă ajută la vânzare. S-a obişnuit şi mă ajută la vânzare. SoŃia are 
grijă de copiii, e de altă naŃionalitate, ştie să vorbească, să facă un client să 
cumpere. Trebuie când vine clientul să îi spui că lucrurile acestea sunt 
lucrate de noi manual, sunt din argint, trebuie să îl faci pe client să nu plece, 
pentru că asta e meseria noastră, din asta trăim şi dacă lăsăm clientul  
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să plece, pierdem banul. Este un lucru foarte bun pentru clienŃ” (E. P., 
meşter argintar). 
În unele familii de romi argintari mai tinere, acest proces de fabricare şi de 

vânzare este coordonat de taŃii capilor de familii, în cazul în care aceştia i-au 
crescut şi învăŃat toate tainele meşteşugului şi chiar dacă au devenit capii propriilor 
familii, considerând că încă nu au dezvoltate toate abilităŃile pentru a se putea 
descurca singuri: 

„Taică’miu în familia mea. Este mai bătrân şi el spune ce este de făcut, după 
aceea eu. Meşteşugul se transmite de la generaŃie la generaŃie, logic. Eu am 
învăŃat lucrurile astea de la bunicul meu care el m-a crescut” (E. P., meşter 
argintar). 

RelaŃiile în cadrul comunităŃii 

Meşteşugul argintarilor se practică din generaŃie în generaŃie, se învaŃă de la 
părinŃi, bunici şi este considerat o sursă de trai pentru romii argintari, reprezentând 
şi meseria lor de bază: 

„Sunt meşter argintar, practic meseria de când mă ştiu, e o sursă de trai 
meşteşugul nostru şi îmi place ceea ce fac. Asta se învaŃă de la părinŃi, bunici, 
în timp se învaŃă toată tehnica meşteşugului. M-am apucat de când mă punea 
tata pe la scule, mă mai învăŃa una, alta, am învăŃat până în majorat” (C. C., 
meşter argintar). 
Copiii argintarilor sunt instruiŃi de la vârste foarte fragede în arta 

meşteşugului, sunt puşi să participe la procesul de fabricare a produselor, la început 
prin observaŃie directă, apoi prin ajutor minor (de exemplu să le dea la mână taŃilor 
sculele), în felul acesta să înveŃe încă de mici meseria. Pe lângă însuşirea acestei 
meserii pe care şi-o dobândesc în primul rând pentru ei, părinŃii copiilor argintari 
îşi doresc foarte mult ca aceştia să fie „înstăriŃi în carte”, mai mult decât să ştie 
meseria moştenită de generaŃii întregi. Consideră că este un lucru bun şi util să ştii 
un obicei al etniei rome. Se mândresc cu fetele din neamul lor care au ajuns 
studente şi, deşi au ajuns să urmeze o formă de învăŃământ superior, se mai întorc 
şi la meşteşug, mai merg să vândă marfă, ceea ce înseamnă că nu au uitat de 
originea neamului din care fac parte şi se reîntorc la tradiŃiile şi valorile propriei 
familii. Câştigurile financiare mici şi dificultatea în găsirea pieŃelor de desfacere îi 
determină pe argintari să nu îşi proiecteze copiii în următorii ani cumulând venituri 
doar din argintărit, ci să aibă la bază o altă calificare, să fie instruiŃi în alte arii 
ocupaŃionale, care să le asigure un nivel de trai decent. 

„[...] aş vrea dacă s-ar pune preŃ pe meşteşugul ăsta, aş vrea şi ei să ducă 
mai departe tradiŃia, aş vrea să ştie doar pentru ei, doar simplu pentru ei. În 
caz că vrea să îşi facă ceva sau doreşte pe vreun prieten să-l onoreze cu 
ceva, asta da. Dar să o ducă mai departe la modul cum suntem trataŃi în 
România, nu aş vrea să mai facă” (N. T., meşter argintar). 
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 Argintarii sunt un neam care se sprijină între ei, nu doar cei care trăiesc în 
Bucureşti, ci şi cu ceilalŃi din provincie, se susŃin în creaŃii şi se ajută la târguri. 
Atunci când se organizează târguri sau când aceste târguri sunt organizate de 
liderul argintar (în puŃine cazuri se întâmplă asta), liderul anunŃă meşterii despre 
existenŃa acestor evenimente, îi Ńine la curent cu data şi locaŃia lor, pentru a se 
deplasa la punctul de vânzare. InvitaŃiile la evenimente, târguri, oboare, le primeşte 
de obicei liderul prin poştă sau ordin informativ, de la muzee, centre culturale, 
primării din Ńară şi capitală, iar acesta la rândul lui îi Ńine la curent pe restul 
meşteşugarilor. Mai există cazuri în care se află despre existenŃa târgurilor şi din 
surse colaterale, iar atunci meşterii care află transmit şi celorlalŃi. Au existat şi 
situaŃii aparte, s-a întâmplat ca liderul rom să fie înştiinŃat şi invitat nominal la 
târguri, iar ceilalŃi membri ai asociaŃiei condusă de acesta au avut reacŃii ofensive 
faŃă de acesta: 

„[...] de când cu asociaŃia asta am început să ne înrăim unul pe altul, din 
motive că nouă ni se oferă un târg, de exemplu invitaŃie de la Craiova, să vă 
arăt o invitaŃie în care sunt invitat nominal, sunt doar eu. Colegul celălalt al 
meu rom, ce spune: <Bă, ăsta şi-a aranjat numai pentru el!> şi de aici începe 
duşmănia, mai pe Ńigăneşte. Deci dacă eu aş avea şansa să îmi organizez eu 
târgurile mele, ar fi cu totul altceva. Atunci aş face câte 3–4 pe săptămâna şi 
aş îmbina utilul cu plăcutul. Atâta timp cât sunt doar invitat, nu” (I. C., lider 
argintar). 
Despre ceea ce reprezintă pentru liderul argintarilor practicarea acestei meserii, 

el susŃine că este, ca şi ceilalŃi meşteri ai lui, un om care vrea să muncească, iar prin 
exercitarea acestei meserii ei nu înŃeleg decât o muncă, muncesc ca să îşi ducă 
existenŃa într-un mod cât mai corect, combinând utilul cu plăcutul. Modul în care 
se raportează liderul la restul comunităŃii este la nivel orizontal, liderul comunităŃii 
(I. C.) spune că nu se simte cu nimic superior celorlalŃi meşteşugari, că toŃi sunt 
egali, doar că, în calitate de lider are mai multe responsabilităŃi. 

Referitor la relaŃiile dintre meşteri, în majoritatea cazurilor meşterii consideră 
că se înŃeleg de parcă ar fi rude, se informează unii pe alŃii despre existenŃa 
târgurilor, împărtăşesc opinii şi idei despre modul în care decurge vânzarea în 
anumite zone, despre cum ar putea îmbunătăŃi produsele şi strategia de prezentare 
şi vânzare a obiectelor, despre marfă, îşi păstrează unii pentru alŃii spaŃii pentru 
expunere. În funcŃie de obiectele create individual de fiecare dintre meşteşugari şi 
de modul în care au decurs vânzările pe respectivele produse, ceilalŃi se axează mai 
mult pe crearea aceluiaşi tip de modele sau le schimbă. Au diverse teme de discuŃie 
şi socializează frecvent, conversează între ei despre viaŃa de zi cu zi, despre 
problemele pe care le întâmpină unii sau alŃii, despre viaŃa politică, dar în general 
se vorbeşte despre meşteşug, deoarece practicarea acestuia îi uneşte cel mai mult. 
În afara micilor tensiuni existente între ei, atunci când pe invitaŃiile pe care le 
primesc de la organizatori este trecut un singur nume, alte relaŃii tensionate sau  
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de încordare nu există. În calitate de meşteri tradiŃionali nu sunt concurenŃi pe piaŃa 
de desfacere a produselor, se consideră că există loc pentru toată lumea şi îşi dau 
sfaturi unii altora, schimbă impresii. Cu cei care nu practică argintăria, meşteşugarii 
au relaŃii bune, nu sunt discriminatori faŃă de comunităŃile de români lângă care 
convieŃuiesc, ba chiar spun că au mulŃi prieteni români cu care interacŃionează 
neaşteptat de bine şi nu sunt priviŃi ca „Ńigani” de către aceştia. De asemenea, există 
şi un segment de populaŃie română sau de altă naŃionalitate care nu le apreciază 
manopera, criticându-i şi neacordându-le credibilitate, acesta fiind şi unul din motivele 
pentru care foarte mulŃi din meşteşugarii argintari fac produsele pe loc la punctul 
de vânzare.  

Datorită practicării acestui gen de meserie care implică multe deplasări şi 
călătorii, liderul e convins că argintarii lui sunt mai maleabili, mai liniştiŃi ca alte 
neamuri de romi. Acest efect se datorează socializării frecvente pe care argintarii 
trebuie s-o desfăşoare în momentul realizării produselor şi a promovării lor, 
meşterii argintari au umblat toată viaŃa lor şi ştiu cum să ia contactul şi cu 
majoritarii şi cu minoritarii. 

ASPECTE CULTURALE 

SemnificaŃii şi valori atribuite practicării meşteşugului 

Neamul argintarilor romi păstrează tradiŃia meşteşugului moştenit din tată în 
fiu, aceasta rămânând în mentalul colectiv ca marcă de valoare, de recunoaştere, de 
identificare, chiar dacă unele obiceiuri străvechi nu au rămas intacte în păstrarea 
lor. O mare parte a argintarilor, mai ales din mediul urban, s-au adaptat stilului de 
viaŃă modern al majoritarilor. Cea mai importantă problemă a practicării meseriei 
este determinată de faptul că meşteşugarii argintari întâmpină reale dificultăŃi pe 
piaŃa muncii moderne din cauza pieŃei de desfacere care le este limitată, cererea 
pentru produsele acestora fiind de asemenea redusă . 

În mare parte, romii argintari şi-au păstrat din tradiŃiile culturale, dar multe 
dintre acestea au fost influenŃate de cultura majorităŃii. Gradul de civilizaŃie al 
meşteşugarilor argintari este sensibil apropiat de cel al majoritarilor, cei mai mulŃi 
dintre copiii de argintari frecventează cursurile şcolii generale de 8 clase, iar o 
parte însemnată dintre aceştia îşi continuă studiile, ajungând să fie absolvenŃi de 
studii superioare. 

Sentimentul de mândrie este cel care îi caracterizează pe meşteşugari atunci 
când sunt în târguri sau la alte evenimente şi lucrează în faŃa tuturor trecătorilor, 
când se simt admiraŃi şi apreciaŃi pentru modul în care îşi creează produsele cu 
meticulozitate: 

„Mândria e pe primul loc, vă daŃi seama! Ruşinea e mai puŃină pentru că 
practic nu cerşim, nu milogim, nu cerem nimic de la nimeni noi” (E. P., 
meşter argintar). 
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În prezent, meşterii argintari au renunŃat la tradiŃia de a-şi căsători copiii care 
aparŃin aceluiaşi neam, breaslă, pentru aceştia contează ca cei doi să se iubească, să 
se respecte şi să existe înŃelegere reciprocă. Căsătoriile aranjate pe baza înŃelegerilor 
dintre părinŃi sau tineri la vârste fragede erau obiceiuri care făceau parte din setul de 
valori al argintarilor cu generaŃii în urmă, dar în prezent tinerele generaŃii „au făcut 
curat” în setul ăsta de valori şi s-a renunŃat la acest tip de înŃelegere. 

„La noi la argintari, nu. Nu avem legi din astea. Nu văd de ce. Eu sunt Ńigan 
argintar, soŃia este fată de lăutar. Nu contează, şi român dacă e, nu are 
importanŃă. La noi nu s-a Ńinut cont niciodată de asta, nu s-a Ńinut cont nici 
de vârstă, băiatul meu s-a căsătorit la 27 ani. La noi nu se căsătoresc de 
tineri, nu se căsătoresc de la 14, 15 ani. La noi e o ruşine dacă te căsătoreşti 
de tânăr. Eu m-am căsătorit la 24 ani. Noi argintarii, cum v-am spus mai 
devreme, am fost mai cizelaŃi puŃin, mai evoluaŃi. Am avut o parte spre 
românism, spre majoritari” (I. C., lider argintar). 
Securitatea socială, dar şi cea economică în cadrul familiilor tradiŃionale de 

romi sunt date de solidaritatea specifică membrilor acestora (Nistor, 2011). 
Familia meşterilor tradiŃionali este de regulă extinsă, trăiesc împreună până în 

momentul în care tinerii căsătoriŃi pot să beneficieze de o locuinŃă proprie, aceştia 
bucurându-se de intimitate într-un spaŃiu asigurat de părinŃi, sub acelaşi acoperiş, 
dar în camere separate. 

Copiii primesc o educaŃie bazată pe respect faŃă de părinŃi şi de rudele 
apropiate. BărbaŃii sunt respectaŃi, iar soŃiile şi copiii nu ies din vorba capului 
familiei, sunt duri dar muncitori, trag mult pentru propriile familii şi îşi adună 
materia primă pentru fabricarea bijuteriilor individual. Fiecare meşter îşi adună 
material doar pentru propria familie, dar asta nu înseamnă că nu se sprijină şi susŃin 
în activitatea de creare şi vânzare a produselor. 

Identitatea meşteşugarului în raport cu practica meseriei sale 

Comparativ cu alŃi meşteşugari care practică alt gen de meserie, argintarii se 
consideră mai cizelaŃi, mai evoluaŃi, îi diferenŃiază portul, accentul, meseria, în 
opinia lor ceea ce realizează ei este o artă care nu este la îndemâna oricui, e nevoie de 
un anumit talent şi caracteristici dobândite din moşi strămoşi ca să se poată spune şi 
confirma că eşti practicant al unui meşteşug tradiŃional. DiferenŃa de creaŃie îi face să 
afirme că au un alt statut social, mai ridicat. Sunt diferiŃi prin prisma modului în care 
lucrează, produsele care le lucrează, a materiei prime pe care o folosesc în procesul 
de fabricare, sunt în stare „să scoată un produs din nimic”: 

„[...] Păi nu ştiu pentru mine e ceva ... adică să scot dintr-o biluŃă topită de 
argint, să scot o bijuterie foarte frumoasă, care să fie şi curată, să lucească, 
să fie frumoasă şi să fie şi purtată cu drag de cineva, din nimicul ăla să iasă 
ceva (...)” (N. T., meşter argintar). 
Între argintari şi alte categorii de romi există diferenŃe relativ mari referitoare 

la păstrarea şi conservarea tradiŃiilor, păstrarea culturii şi istoriei etniei rome şi 
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diferenŃe în păstrarea obiceiurilor, folclorului moştenit. Având contact direct cu 
populaŃia majoritară neromă, romii argintari au pierdut foarte multe din obiceiuri, 
tradiŃii, elemente de cultură şi educaŃie specifice etniei rome, asimilând o serie de 
elemente de civilizaŃie, tradiŃii, obiceiuri caracteristice populaŃiei majoritare lângă 
care şi-au dus existenŃa. Cu toate acestea, practica meşteşugului argintăresc s-a 
păstrat şi a rămas neschimbată de-a lungul secolelor. 

În fabricarea produselor, meşteşugarii se axează pe produse tip bijuterii şi 
produse cu uz decorativ, ceea ce atrage un segment diferit de cumpărători, deoarece 
există o mai mare diversificare în rândul obiectelor produse, au mai mulŃi clienŃi 
din mediul urban, în timp ce alte tipuri de meşteşugari se bazează pe confecŃionarea 
produselor de uz casnic (căldărarii, ceaunarii, care fac căldări, ceaune ş.a.), aceştia 
au ca şi cumpărători mai mult populaŃia din mediul rural, cei care fac Ńuică, magiun 
la ceaun, iar procesul de vânzare între aceste tipuri de bresle se realizează diferit. 
Fiecare dintre meserii se bazează pe anumite criterii şi reguli, de aceea cele mai 
bune realizări ale produselor se fac de către cei care au învăŃat de mici şi moştenit 
de la părinŃi, bunici această meserie. 

Şi între meşteşugarii argintari există diferenŃe, unii sunt mai buni la anumite 
capitole/operaŃii ale meşteşugului, alŃii mai puŃini buni, unii sunt mai perfecŃionaŃi 
în şlefuire, alŃii în gravare, sudură etc. De asemenea, există diferenŃe mari între 
meşteşugarii autentici argintari, cei care au moştenit această meserie din moşi 
strămoşi şi din tată în fiu, şi cei care creează bijuteriile care se găsesc în magazine, 
acestea din urmă fiind lucrate în serie, pe bază de automatizări şi având la bază o 
tehnologie avansată. Meşteşugarii argintari tradiŃionali lucrează manual, cu sculele 
moştenite de la părinŃi şi trec prin toate etapele fabricării învăŃate şi păstrate de la 
înaintaşi. 

Unul dintre meşteşugarii care au participat la discuŃii are diplomă de bijutier, 
cu toate că s-a născut şi a fost instruit de mic copil în meseria de argintar, a 
considerat că absolvirea unei şcoli de bijutier o să îi aducă avantaje. O astfel de 
şcoală dura 2 ani şi în cadrul acesteia exista şansa de a învăŃa şi aprofunda mai 
multe informaŃii despre argintărie. Cursurile de bijutier se Ńineau la Universitatea 
„Spiru Haret”, iar în momentul de faŃă meşteşugarii nu au cunoştinŃe dacă se mai 
Ńin astfel de cursuri: 

„[...] Sunt încă multe de învăŃat, la modul că va veni un timp când va trebui 
să folosească ustensile moderne şi atunci trebuie o iniŃiere şi sunt sigur că  
i-ar interesa, dacă ar fi o şcoală în sensul ăsta” (R. I., meşter argintar). 
Din punct de vedere al ritualurilor, simbolurilor, proverbelor sau legendelor 

legate de practicarea meşteşugului argintăresc, cei care îl practică susŃin că nu există 
ceva specific. Nu au vrăjitoare în neam, nu zic de deochi, nici nu ghicesc în cărŃi. 
Proverbele, zicătorile le-au preluat de la români, limba are mai multe influenŃe 
din română decât din romani. Accentul a suportat multe modificări deoarece 
interacŃionând prin tipul de meşteşug pe care îl practică mai mult cu majoritarii, 
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contactul cu ei se realizează în limba română, dar în familiile lor chiar şi copiii mai 
vorbesc şi limba lor tradiŃională, adaptând unele neologisme în vocabular. 

Argintarii afirmă că cei care apelează la serviciile lor (fie că le creează 
bijuterii sau alte obiecte la comandă sau le cumpără dintre produse), sunt mulŃumiŃi 
şi de fiecare dată când au intrat în contact cu ei s-au convins că sunt oameni serioşi 
în faŃa clienŃilor, de la care primesc toată admiraŃia pentru priceperea şi măiestria 
cu care îşi creează podoabele. 

CONCLUZII 

Concluzionând referitor la situaŃia romilor argintari (care trăiesc în Sectorul 3 
al Capitalei), din punct de vedere socioeconomic şi cultural putem sublinia că: 

• au acces redus pe piaŃa muncii (şi) din cauza nivelului de educaŃie mai scăzut 
decât al majorităŃii populaŃiei (dintre cei intervievaŃi, o persoană avea 7 clase, două 
aveau 8 clase şi alte două 11 clase; trei dintre ei urmau programul „A doua şansă”); 
romii argintari nu diferă (aproape) deloc la capitolul educaŃie faŃă de ceilalŃi romi, 
al căror nivel educaŃional este destul de redus6; 

• îşi doresc să păstreze şi să valorifice meşteşugul tradiŃional, dar asta trebuie 
să le asigure nivelul de trai de care au nevoie: 

• cei în măsură să îi sprijine nu o fac la nivelul dorit de către aceştia;  
„Nu cer eu locuri de muncă, să îmi dea bani, sau nu cer [la Primărie] să îmi 
dea mie nu ştiu ce. Să îmi lesnească contracost cum îi dă [Primăria] lui 
Henny sau lui ăla sau ăla, nu să te jupoaie. Cum îi dă lui ăla ADP-ul sau 
Primăria spaŃiu, să ne dea şi nouă, că şi noi suntem buni platnici, dar nu la 
sumele care le cer ei” (C. I.). [Cine este Henny?] „Un arab care se ocupă cu 
târgurile de meşteşugari din Bucureşti. Dacă omul are o relaŃie bună cu 
autorităŃile locale, noi nu avem o relaŃie bună cu autorităŃile locale, asta e, 
dacă nu eşti arab!” (R. I.) [...] „De doi ani ne minte Oprescu, că [pentru] 
meşteşugarii adevăraŃi, în centru vechi acolo istoric o să ne facă căsuŃe din 
lemn, ca să ne putem expune şi să lucrăm ca demonstraŃii acolo, diferite 
meşteşuguri. A fost târg acolo la Manuc, pe Lipscani. Noi nu suntem pe 
nicăieri” (R. I., meşter argintar). 
● romii argintari trăiesc cu convingerea că sunt marginalizaŃi în diferitele 

activităŃi economice, precum şi în activităŃile de promovare a meşteşugului şi ca 
urmare a unor (presupuse) stereotipuri legate de etnia lor:  
                                                   

6 Pentru mai multe detalii, a se vedea şi capitolul „EducaŃia şcolară a populaŃiei de romi”, unde 
în subcapitolul „Nivelul de şcolarizare pe generaŃii” (pe baza datelor din tabelul de la p. 115) se arată 
că „în cazul tuturor generaŃiilor [de tranziŃie, tânără, matură şi vârstnică] ciclurile de învăŃământ spre 
care se orientează cei mai mulŃi indivizi (ciclurile primar şi secundar) sunt sub nivelul cerut pentru a 
ocupa o poziŃie minimal pe piaŃa muncii” (Surdu Mihai, 2002, „EducaŃia şcolară a populaŃiei de 
romi”, în C. Zamfir şi M. Preda, Romii în România, Editura Expert, Bucureşti). 



 OANA BANU, IONELA IONESCU 22 158 

„Cine organizează [târguri] în afară sunt românii şi noi întotdeauna când am 
apelat la diferite asociaŃii din astea care organizează afară, le-am zis să ia şi 
un Ńigani, doi, să îl aleagă, să îl pună la probă, şi să meargă să reprezinte şi 
el acolo, să bată, să facă ... nu a fost niciodată”. [De ce este rezistenŃa asta?] 
„Nu ştiu, poate că le-a fi ruşine cu noi, cu Ńiganii” (R. I, meşteşugar argintar). 
Argintarii nu au venituri permanente constante, îşi câştigă existenŃa şi îşi 

asigură nivelul de trai doar din participarea la târguri, oboare, din vânzarea 
obiectelor pe care le produc şi le expun la vânzare. În funcŃie de tipul de târg şi de 
evenimentele la care iau parte, consideră că activitatea de vânzare a avut sau nu 
succes. 

Meşteşugarii argintari susŃin că au relaŃii foarte bune între ei ca neam, dar şi 
cu ceilalŃi membri ai comunităŃii care nu practică acest meşteşug. Există un lider al 
romilor care declară că nu este cu nimic superior faŃă de ceilalŃi colegi de breaslă în 
afara responsabilităŃilor în plus pe care le are îndeplinind poziŃia de lider:  

„(...) Dar ca lider, am obligaŃii mai mari decât ceilalŃi” (I. C., lider rom).  
Sprijinul şi respectul reciproc stau la baza stabilirii unei bune relaŃii între 

argintari şi lideri. La nivel declarativ, nu există grupuri aflate în competiŃie sau 
conflict şi nici tensiuni între acestea. 

Marea majoritate a argintarilor cu care s-a interacŃionat în cadrul interviurilor 
au un vocabular dezvoltat, nu şi-au mai păstrat pregnant accentul tradiŃional şi nici 
nu au avut foarte multe greşeli gramaticale, dovadă a faptului că şi din acest punct 
de vedere s-au aliniat majorităŃii. Argintarii nu sunt dispuşi să renunŃe la vechile 
obiceiuri transmise din moşi strămoşi, sunt păstrători ai tradiŃiei, dar cea mai 
importantă problemă a lor o constituie lipsa unei pieŃe de desfacere mai mari la 
nivel naŃional şi în capitală. 

Raportându-se la perioada actuală, meşteşugarii argintari sunt conştienŃi că 
investind în ei, odată cu dobândirea abilităŃilor şi deprinderilor necesare integrării 
pe piaŃa muncii, există posibilitatea să trateze cu superficialitate sau chiar să adopte 
o atitudine de ignorare faŃă de meseria moştenită din tată în fiu, iar acest fapt va 
duce în timp la dispariŃia sau la o redusă practicare a acestui tip de meşteşug. 

Se impune ca societatea românească să identifice resursele necesare prin care 
să se contribuie la schimbarea percepŃiilor şi atitudinilor populaŃiei majoritare 
vizavi de comunităŃile din care fac parte persoanele de etnie roma. Unul dintre 
mecanismele care ar putea facilita această situaŃie îl reprezintă evidenŃierea culturii 
şi meşteşugurilor păstrate de romi ca parte din identitatea lor. 
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n the current economy, modern and technologically advanced, 
most specific Rroma population crafts no longer had a place, 
due to their linkage with obsolete past historical periods. The 

difficulties in communication, cultural stereotypes and misconceptions of majority 
represent severe inconveniences in the social and economic integration process 
of Rroma population. In turn, Rroma crafts pay tribute to these negative 
stereotypes. The transition to a globalized economy facilitated and enabled 
competition with manufactures products made in large-scale, which replaced 
much of the items and handmade goods, crafts, having a devastating impact 
on traditional Rroma crafts. These crafts are considered by Rroma as low 
income generators steady and satisfactory, who are tempted to leave behind 
practice of these traditional jobs even if they are a part of their identity. 

I 
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Silversmiths and other traditional artisans face difficulties caused by 
the use and adaptability of their crafted products to the needs of the current 
economy. They realize that the creation of ad-hoc jewelry in front of a real 
public (as potential direct buyers) makes a significant contribution in assigning 
economic value to the final product, which increases its economic value and 
cultural exchange. Besides the idea of uniqueness of product, the method of 
production of such objects could be considered added value which underline 
the difference between live artisanal made jewelry and mass-produced 
silversmiths series, widely available in shops . 

Research on silversmiths highlighted the cultural and type of their 
organization, how the crafts are practiced, means of production, markets, the 
production cycle, ways to promote products, various innovations to the 
traditional way of execution, financial difficulties / threats to practicing the 
craft in the current economy . 

Silversmiths have difficulties in terms of access to markets, have defective 
relations with the local authorities, do not have a properly and accessible 
legislated framework. It’s more advantageous for them to sell their products on the 
countryside because the taxes are not so high that in Bucharest. Silversmiths 
producing between 500–600 items per month and participate in one fair from four. 
The reason behind this situation is, in their opinion, discrimination, lack of 
involvement of authorities in support of Rroma. When they get approvals to 
participate in such art fairs, these licenses/ approvals are subject to specula 
implemented by intermediaries who do not practice the art, but they are selling 
these licenses. In conclusion, the perpetuation of silversmith crafts to the younger 
generations would be possible only in conditions of economic attractiveness and 
profitability, otherwise they will steer in another economic/ job direction. 

Keywords: Rroma silversmith, craft products, economy, marginalization. 
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