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Cuvânt înainte 
 
Ordinea  în care vor fi traduse textele în / din  limba rromani este liberă, 

cu condiţia ca, până la epuizarea textelor de tradus, să se traducă alternativ, 

alegându–se de fiecare dată un text dintr–alt pachet stilistic. 

 Textele conţinute în Curs vor fi traduse mai întâi din limba rromani în 

limba română, după care se va face (auto)verificarea pe versiunea pereche din 

limba română. Dacă, de pildă, se face întâi traducerea din limba română în 

rromani, atunci (auto)verificarea se va face pe textele date în limba rromani. 

După o vreme (minim o lună) se inversează operaţiunile, astfel încât 

textul care iniţial a fost tradus, să spunem, din rromani în română, de data 

aceasta va fi tradus din română în rromani. 

Cu prilejul fiecarei autoverificări, cursanţii îşi vor extrage toate cuvintele 

şi sintagmele care le–au produs dificultăţi şi vor întocmi, prin dublarea fişelor, 

un vocabular român – rrom şi un altul rrom – român, pe care le vor consulta la 

orele de traduceri în şi din limba rromani.    

De asemenea, studenţii vor nota, separat, variante pentru unele din 

cuvintele şi sintagmele echivalate în limba rromani, acolo unde li se par mai 

inspirate variantele proprii. Totodată, în cazul omonimelor, sinonimelor şi al 

antonimelor, studenţii îşi vor extrage formele pe care le consideră mai 

interesante sau care le–au produs dificultăţi în înţelegerea / utilizarea lor. 

Din perspectivă lexicologică, studenţii vor fişa, pentru uzul propriu 

elementele lexicale moderne care au apărut în limbă, fie ca urmare a unor 

împrumuturi (mijloace externe de îmbogătire a lexicului), fie având la bază 

mijloacele interne de îmbogăţire (derivarea cu ajutorul sufixelor şi prefixelor şi, 

de asemenea, compunerea).  

Pe durata întregului proces de traducere, studenţii vor consulta 

dicţionarele şi vocabularele de limba rromani pentru cuvintele pe care nu le 

cunosc sau al căror sens îl bănuiesc doar. În acelaşi timp, studenţii vor încerca 

să traducă cât mai fidel (corect gramatical, logic şi stilistic). 
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Să nu uităm că textele inserate au, pe lângă destinaţia lor principală - de 

a oferi un variat material pentru tradus - şi  menirea de a solicita studentul din 

perspectiva înţelegerii / compunerii / redactării unor texte încadrate diferitelor 

stiluri ale limbii.  

Este bine ca studenţii, pe lângă cerinţele prioritare de a traduce aceste 

texte, să încerce să conceapă texte similare structurate pe diferitele stiluri 

întâlnite în această antologie.   

De aceea, am găsit necesară, pentru orientarea studenţilor, o  

prezentarea sintetică a stilurilor limbii, aşa cum putem întâlni în câteva lucrări 

de referinţă de la noi (cf.: P. Miclău, Stilurile limbii, în “ Tratatul  de lingvistică 

generală “, Bucureşti: Editura Academiei /…/, 1972, p. 373- 398; Mihaela 

Mancaş, Stil, în “ Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii”, Bucureşti: 

Editura Ştiinţifică, 1997,  p. 470 – 474 ş.a.). 

Aşadar, distingem: 

I. Stilurile limbii neliterare (utilizate de vorbitorii care nu au 

beneficiat de instrucţie şcolară):  

-  stilul familiar (al conversaţiei cotidiene):  

         - în variantă ţărănească; 

  - în variantă orăşenească (de cartier); 

- stilul vulgar, stil de situaţie, propriu  persoanelor din păturile 

marginale ale societăţii; 

- stilul argotic, cu funcţie de limbaj secret pentru autorităţi, 

caracteristic delincvenţilor, puşcăriaşilor, hoţilor, soldaţilor, 

elevilor etc. 

 II. Stilurile limbii  literare, divizate în: 

A.  - grupul non-artistic al stilurilor literare (grupul stilurilor limbii 

literare neartistice, care au rol de comunicare obişnuită):  

           - stilul conversaţiei îngrijite (“ limbaj literar mediu sau 

standard”; “ vorbirea şi   scrierea nespecializată “) susţinut de 

şcoală şi promovat de mass-media. (Aici se încadrează şi 

jargonul, ca o ramificaţie apărută prin practicarea unei exprimări 
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proprii, snoabe, de către un segment de vorbitori ce se vrea  

detaşat valoric de ceilalţi vorbitori din aceeaşi clasă socială); 

- stilul publicistic (stilul revistelor şi al ziarelor, al presei 

vorbite etc., “ care a   preluat  din atribuţiile vechiului stil 

oratoric ”, prezent şi azi ca un stil  al manifestărilor 

publice, politice etc.);   

- stilul juridico – administrativ sau “ oficial “ (stilul textelor 

de legi, al materialelor  juridice, acte administrative etc.); 

-  stilul tehnico- ştiinţific (utilizat în domenii de specialitate 

ale ştiinţei şi tehnicii), care cuprinde limbajele 

profesionale profilate în diferite domenii: matematică, 

fizică, chimie, biologie, lingvistică, filosofie ş.a.        

B. - grupul artistic al stilurilor literare (sau grupul stilurilor limbii 

beletristice) are rol de comunicare estetică, fiind propriu literaturii 

artistice. El subsumează: 

- stilul liric (poetic); 

   - stilul epic (narativ); 

   - stilul dramatic; 

- stilul memorialistic; 

Ca o ramificaţie aparte aici poate fi inclus şi limbajul religios 

(biblic). 

La final, este locul să le mulţumesc doamnelor profesoare care 

m-au ajutat,  prin lecturarea acestui curs practic şi prin oferirea de 

sugestii, anume : prof. univ. Lucia Wald, prof. univ. dr. Nadia 

Anghelescu şi prof. univ. dr. Florentina Vişan. De asemenea, mulţumesc 

domnişoarei Georgiana Ilie, de la Centrul pentru Jurnalism Independent  

pentru sugestii similare.  

      Gheorghe Sarău 
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Stilul ştiinţific 
 

Textul ştiinţific (lingvistic) 
Mijloace interne de îmbogăţire a limbii rromani (rezumat) 
 
Adesea, oamenii spun eronat că limba rromani este o limbă fără vlagă, 

că este o limbă ce nu are puterea de a se îmbogăţi. Numai că adevărul este 
altul, deoarece, de multe ori, găsim situaţii când bătrânii rromi au creat ei înşişi, 
spontan, foarte multe cuvinte inteligente după câte o matriţă lingvistică 
răspândită.  

De pildă, pe lângă un foarte extins sufix –no – care indică persoana 
care exercită o ocupaţie sau instrumentul cu care se execută o activitate  – cum 
sunt cuvintele baśno “ cocoş “, mudarno “ criminal “, vakerno “ vorbitor; crainic ” 
ş.a., putem auzi la rromi şi alte cuvinte, precum: kiravno  " persoana care 
pregăteşte (“ fierbe") mâncarea ” – la bătrânii rromi bosnieci), śunno "ascultător; 
persoană care audiază pe cineva” – la rromii bătrâni spoitori din România ş.a.  

 Pe de altă parte, în limba rromani au fost create astfel de cuvinte 
în mod continuu de către vorbitorii rromi. Nu multă lume observă, de pildă, 
astăzi că între prefixul nominal negativ bi- “ ne- “ şi verbul (a)starel “ a prinde, a 
apuca, a reţine” există o legătură directă (formează antonime), pentru că pref. 
bi + vb. (a)starel  > vb. bi(a)starel / bistrel  “ a uita “ [ adică: “ a nu prinde, a nu 
reţine, deci “ a uita” ] sau  între acelaşi prefix bi– şi verbul kinel  “ a cumpăra “ > 
vb.  bikinel  “ a nu cumpăra ”, deci: “ a vinde” ş.a. 

 În lucrarea noastră vom încerca să relevăm care sunt 
posibilităţile  interne de îmbogăţire (sufixe rrome şi nerrome, dar şi prefixe), cu 
ajutorul cărora se poate îmbogăţi limba rromani cu ajutorul materialului lingvistic 
rrom.      

( Gheorghe Sarău, Rezumatul comunicării prezentate în limba rromani  
la cea de-a cincea Conferinţă internaţională de limbă rromani, Sofia, 
septembrie 2000; în curs de publicare).  

 
Iepurele şi semiologii 

 
"Asupra tinerelor generaţii trebuie acţionat, din perspectiva învăţăturii, 

de foarte devreme, când copiii au trei-patru ani, fie şi numai pentru a le 
conştientiza faptul că există diferite limbi, pentru a-i face să înţeleagă că există 
diversitate. Problema consta în a le arăta copiilor că există multe alte feluri de  
a denumi, de pildă, un iepure şi că aceia care nu denumesc iepurele cu acelaşi 
cuvânt cu care noi îl denumim nu sunt neapărat nişte sălbatici. 

Şi numai pentru aceea că semiologia  ia în calcul toate sistemele 
culturale ( nu numai sistemele lingvistice) ea ar putea să-şi aducă contribuţia  în 
a-I învăţa pe aceşti copii că există şi alte moduri de  a se îmbrăca, de a se 
hrăni, pe scurt, că există diferite practici rituale în diferite comunităţi. 
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Aceasta ar fi o metodă de a a-i învăţa pe copii să fie toleranţi şi 
înţelegători. 

Dacă fiecare copil ar putea privi diferitele sisteme culturale cu o aceeaşi 
toleranţă precum fac semiologii, atunci ar însemna că noi am realizat mari 
progrese educaţionale! " 

 
(Umberto Eco, Iepurele şi semiologii; retraducere (din rromani) de 

Gheorghe Sarău, care a realizat şi versiunea rromă din partea I a Cursului). 
 

Textul ştiinţific (metodic) 
Îndrumar metodic la “ Manualul de comunicare ”  

 
Manualul de “ Comunicare” în limba maternă a fiecărei minorităţi 

naţionale va fi parcurs în cadrul  prevederilor planului de învăţământ al şcolilor 
cu limba de predare română, în conformitate cu Instrucţiunile Ministerului 
Învăţământului, aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 4787 / 29 .08.1996 şi pe 
baza Programei de comunicare – limbi materne ale minorităţilor naţionale, 
aprobată cu nr. 30157 / 1996. 

Învăţătorul are la dispoziţie, conform repartizării orelor în cadrul 
programei, 4 ore pentru testarea predictivă a cunoştinţelor de limbă ale eleilor. 
În cadrul acestor ore, învăţătorul sau profesorul se preocupă de: 

- pronunţia sunetelor specifice limbii materne; 
- legarea sunetelor în silabe şi cuvinte; 
- capacitatea de a recepta scurte propoziţii în limba maternă; 
- capacitatea de a forma propoziţii în vederea comunicării cu 

cei din jur; 
- aptitudinea de a lega propoziţiile într-o scurtă relatare, 

comunicând o idee, un sentiment, făcând o descriere sau 
conversând pe o temă oarecare cu un partener; 

- nivelul ( volumul) de cunoştinţe (bagajul lingvistic) pe care îl 
posedă fiecare copil. 

Învăţătorul este dator să-şi întocmească câte o fişă individuală, pentru 
fiecare elev, pe baza căreia va lucra diferenţiat, atunci când este cazul, 
îndrumând actul comunicării în direcţia necesară. 

În cea de a doua săptămână şcolară, următoarele patru ore vor fi 
utilizate pentru exersarea rostirii corecte a sunetelor limbii materne. Exerciţiile 
vor începe cu exersarea pronunţiei fiecărei litere din alfabet: 

a, ä, b, c, ć, ćh, d, e, ë, f, g, h, x, i, ï, j, k, kh, l, m, n, o, p, ph, r, rr, s, ś, t, 
th, u, v, w, z, ź, з, θ, ç, q. 

Articularea corectă şi conştientă va fi urmată de recunoaşterea după 
auz a sunetelor respective, în cadrul unor cuvinte simple de 2-3 silabe, în 
poziţia iniţială, finală sau mediană. 

Învăţătorul va avea grijă să-i facă să înţeleagă pe copii că în limbă  
există, pe lângă sunetele reprezentate prin vocalele şi consoanele obişnuite, 
sunete şi grupuri de sunete cum sunt:  –kh–, –ph–, –th–,   –rr–,  vaj ë / ä, ï. 
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După primele două săptămâni introductive, conform programei de 
comunicare, se va trece la utilizarea manualului ilustrat. 

În prima oră de clasă învăţătorul va explica elevilor rolul manualului – 
acela de a descifra imaginile fiecărei lecţii, ce conţin obiecte, fiinţe, situaţii, 
despre care ei trebuie să spună ceva, să dezvolte aceste imagini, să le 
îmbogăţească prin cunoştinţe proprii, să asculte opiniile altora, să răspundă la 
întrebările care li se pun, să pună, la rândul lor, întrebări. Se recomandă ca, în 
cadrul comunicării cu elevii, învăţătorul să-I facă pe aceştia să se desprindă pe 
cât posibil de imaginea din manual, introducând şi alte materiale didactice utile 
la tema respectivă. 

Cu toate că elevii din clasa a II-a au aceeaşi vârstă, în exprimarea lor 
există diferenţe, uneori mari, datorate modului în care familia a cultivat limba 
maternă, dacă l-a obişnuit pe copil să vorbească în graiul specific etniei sale. 
La această dificultate pe care o întâmpină învăţătorul, în delimitarea 
conţinuturilor şi alegerea celor mai potrivite strategii, se adaugă şi aspectul 
dialectal al limbilor materne vorbite de minorităţile naţionale. Corectarea 
fonetică, gramaticală şi lexicală a vorbirii dialectale şi dirijarea copilului spre 
limba literară contemporană a ţării la care o anume etnie îşi revendică 
provenienţa reprezintă un obiectiv important şi adesea dificil. Evaluarea 
curentă, care succede evaluării iniţiale, precum şi evaluarea finală a fiecărui 
elev reprezintă indicatori ai eficienţei muncii didactice în procesul de însuşire – 
dezvoltare a limbii materne.  

Formarea priceperii de observare a obiectelor şi situaţiilor, dezvoltarea 
spiritului de observaţie trebuie să urmărească sporirea interesului elevilor 
pentru cunoaştere şi stimularea dorinţei de a comunica cu ajutorul cunoştinţelor 
dobândite. Dezvoltarea limbajului contextual presupune formarea capacităţii de 
generalizare şi înţelegere a semnificaţiei cuvintelor, capacitatea de a relata 
corect cele observate, abilitatea de a susţine o conversaţie folosind adecvat 
cuvintele în contexte variate. 

Urmărind cu prioritate ideea de comunicare, atât programa cât şi 
manualul au în vedere însuşirea lexicului de bază necesar receptării corecte a 
mesajului unei comunicări. În paralel cu însuşirea – utilizarea fondului de 
cuvinte, învăţătorul trebuie să urmărească permanent corectitudinea structurilor 
gramaticale, formarea capacităţii de a înţelege unitatea logică a unei propoziţii 
sau fraze, formarea deprinderii de a utiliza expresiile afirmative, negative, 
interogative şi exclamative în procesul comunicării. Dezvoltarea vorbirii trebuie 
să-i conducă pe copii spre o exprimare nuanţată, ei trebuie să înveţe să 
folosească corect sinonime, omonime, antonime, expresii cu valoare artistică, 
atât în vorbirea monologată, cât şi în cea dialogată. Folosirea corectă a 
singularului şi a pluralului, a pronumelor personale, posesive, demonstrative, 
interogative, relative, nehotărâte sau  de politeţe, utilizarea corectă a 
numeralelelor reprezintă pentru cadrul didactic obiective implicite ale exersării 
actului comunicării cu elevii, deşi aceste noţiuni nu sunt predate din punctul de 
vedere al gramaticii. 

În procesul comunicării elevul are un dublu rol, el participând în 
activitatea de grup atât ca ascultător cât şi ca vorbitor. Jocul de rol este 
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recomandat ca formă de activitate didactică ori de câte ori este posibil. Jocul îl 
sileşte pe copil să caute întrebări adecvate, în funcţie de situaţie, să-şi motiveze 
răspunsurile utilizând cunoştinţele dobândite, să desprindă informaţia relevantă 
de cea nerelevantă, să exprime verbal legături cauzale. 

Pe măsură ce învăţătorul şi elevii săi vor înainta în procesul comunicării 
utilizând programa şi manualul, ei vor constata o interrelaţionare între diversele 
module sub aspect cognitiv şi lexical. Bagajul lingvistic indicat la fiecare lecţie 
nu trebuie considerat un fapt “strict obligatoriu “. Învăţătorul îl poate îmbogăţi 
sau poate renunţa la termenii pe care îi consideră dificili, în funcţie de 
competenţa minimă a elevilor, fără însă a ignora posibilităţile deosebite ale unor 
copii în domeniul comunicării. Este recomandabil ca elevii respectivi să fie 
folosiţi de învăţător ca animatori ai conversaţiei în grupurile de elevi, devenind 
astfel ajutoare reale pentru cadrul didactic şi stimulând indirect dirijarea actului 
comunicării spre o mai mare eficienţă. 

Autorii îşi exprimă speranţa că experienţa acumulată la clasă îi va 
determina pe colegii din şcoli să facă propuneri utile de îmbunătăţire a 
programei şi manualului de comunicare ce pot fi luate în considerare la o 
viitoare ediţie. 

 
[text preluat din manuscrisul original elaborat de Leman Ali, Valentina 

Jercea, Marioara Constantinescu – Condruţ şi Vieroslava Timar] - destinat 
traducerii în diferite limbi de studiu din învăţământul românesc; versiunea rromă 
din anul 1999 a fost asigurată de: lect. univ. dr. Gheorghe Sarău, prof. Camelia 
Stănescu şi înv. Mihaela Zătreanu]. 

 
Cerinţe despre cum să predăm bine 

 
Când îi învăţăm pe cei mari, pe oamenii adulţi şi nu pe copii, este foarte 

important să transpunem în practică următoarele reguli:                                                          
1. Să vorbim cu cât mai puţine cuvinte, respectuos, să fim toleranţi cu 

interlocutorii; 
2. Să-I încurajăm tot timpul pe elev; 
3. Să-l lăudăm pentru cel mai mic rezultat al său; 
4. Niciodată să nu râdem când el greşeşte; 
6.  Să-l iubim pe cursant şi să-i arătăm respectul nostru; 
7. Când nu putem ţine o oră, atunci trebuie să căutăm împreună cu 

elevii o altă  posibilitate, încât să facem ora, sau să căutăm un profesor cu care 
să facem schimb de oră. 

Când predăm cuiva, în general, trebuie să avem în vedere că: 
1. Nu trebuie să vorbim repede şi să spunem doar ceeea ce trebuie 

neapărat. 
2.  Niciodată nu trebuie să spunem " Nu, nu este aşa! ", sau " Nu ştii! ". 
3. Să întrebăm numai despre ceea ce cunoaşte elevul. Dacă elevul nu ştie 

să răspundă la o întrebare, atunci trebuie să-l ajutăm, fără să fim 
supăraţi pe el. 
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4. Să nu repetăm cuvintele care au fost bine rostite sau citite de către elev; 
la fel, să nu punem de două ori o aceeaşi întrebare. 

5.   Să-i dăm elevului temă  pentru acasă după fiecare oră. Tema pentru 
acasă trebuie să fie corectată cu ocazia viitoarei ore de clasă, deoarece trebuie 
să vedem dacă elevul a făcut progrese şi pentru a-l încuraja, pentru a-l lăuda 
întrucât a încercat să-şi facă tema pentru casă. 

6. Înainte de fiecare oră de curs, profesorul trebuie să citească (pentru sine) 
întreaga bucată de lectură la clasă şi să observe, pas cu pas, care metodă este 
cea mai bună când va preda elevului această bucată. Dacă profesorul va 
examina dinainte lecţia, atunci el va înregistra un mare succes, va fi capabil să 
răspundă când elevul îi pune întrebări; astfel, între ei va exista o relaţie de 
prietenie. 

7. Ca să predăm cu succes, tebuie să observăm ce reguli sunt înscrise în 
Ghidul despre cum să predăm?, să citim cu  atenţie ce este scris acolo. Fiecare 
curs trebuie să fie pregătit înainte de a preda elevului şi numai după principiul “ 
celor cinci paşi “ (vezi paginile respective). 

Vă rugăm să citiţi aşadar aceste pagini pentru a putea preda corect, aşa 
cum trebuie, bucăţile de lectură, cu succes deplin. 

Ghid despre cum să predăm 
I.Pregătirea pentru a preda cuiva  
Să nu uitaţi să le spuneţi elevilor mai înainte de a începe să le predaţi 

că şi Dumneavoastră aşteptaţi de la aceştia ca şi ei – după ce vor termina  
învăţătura lor – să ajute cel puţin o persoană ca să citească. Astfel, aşa cum ei 
– elevii Dumneavoastră – au ocazia să înveţe de la Dumneavoastră, aşa 
trebuie şi ei să  accepte cu bucurie  să-i ajute pe alţii. 

Predarea la oamenii adulţi nu este aceeaşi cu predarea practicată în 
cazul copiilor. Un om vrea să înveţe să citească, deoarece el doreşte să facă 
aşa. El nu este împins de cineva să facă acest lucru. Mulţi oameni se tem că nu 
pot învăţa ceva şi atunci le va fi mare ruşine că nu sunt capabili să înveţe. În 
schimb, adulţii, într-adevăr, doresc să înveţe foarte repede. De aceea, cu adulţii 
trebuie totdeauna să începem predarea încă de la prima lecţie. Dumneavoastră 
nu trebuie să dojeniţi niciodată elevii. Dumneavoastră trebuie să le cereţi să 
repete de mai multe ori, pentru ca elevii să înveţe cât mai repede şi bine.                           

De aceea, Dvs. trebuie să respectaţi  următoarele reguli: 
1. Să vorbiţi pe un ton natural, firesc.  Să folosiţi puţine cuvinte şi să-l 

respectaţi pe cursant; 
2. Să vă încurajaţi cursantul tot timpul. Nu uitaţi să-l lăudaţi  frecvent 

pentru ceea ce realizează. Niciodată să nu fiţi mânioşi când cursanţii fac 
greşeli; 

3. Să fiţi îngăduitori, modeşti şi să aveţi respect faţă de cursanţii Dvs.; 
să nu discutaţi cu ei de pe o poziţie superioară;                                                          

4.  Nu se râde dacă elevul greşeşte; de asemenea, să nu-i lăsaţi pe alţii 
să râdă. Să nu-l puneţi pe elev să înveţe mai mult decât poate el, dar nici să 
nu-l lăsaţi să rămână în urmă. 
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5. Să vă iubiţi cursantul şi să-i spuneţi că el va învăţa foarte repede. 
Faceţi ceea ce este necesar încât cursurile să se desfăşoare într-o atmosferă 
de bună dispoziţie şi interes; 

6. Vreodată, dacă nu puteţi să vă ţineţi ora pe care trebuia să o ţineţi, 
atunci trebuie să trimiteţi o altă persoană în loc (un profesor) ca să facă această 
oră  ori să discute cu elevii  Dvs. şi împreună să căutaţi o altă posibilitate ca să 
realizaţi ora care nu a fost făcută.                                                                

Când Dvs. predaţi cuiva, faceţi tot ce trebuie ca să fie în mintea Dvs. tot 
timpul aceste puncte metodologice (necesităţi):                    

1. Să vă exprimaţi – pe cât este posibil – cu cât mai puţine cuvinte; 
2. Niciodată să nu spuneţi " Nu este aşa! ”; “ Nu ştiţi lucrul acesta! ”. 

Încercaţi să-l ajutaţi pe cursant să găsească el însuşi rezultatul corect. 
3. Puneţi întrebările astfel încât elevii să poată răspunde, să poată găsi 

soluţii. Să nu-i întrebaţi pe cursanţi de ce nu au învăţat de la Dvs. în timpul orei.  
Fiecare soluţie corectă îi va conferi cursantului încredere în el.  
4. Când întrebaţi ceva, iar elevul  nu răspunde după câteva secunde, 

atunci trebuie să-l ajutaţi să găsească răspunsul corect sau – dacă este 
necesar – spuneţi-i care este răspunsul.                                            

5. Niciodată să nu puneţi de două ori o întrebare  aceluiaşi elev; 
6. Să nu pronunţaţi după cursant un cuvânt care a fost bine pronunţat / 

citit de către acesta. Această manieră poate provoca  supărarea cursantului; 
îndeosebi adultul nu trebuie bătut la cap cu ceea ce deja cunoaşte; 

7. Înainte de predarea fiecărei  lecţii, trebuie să citiţi acasă lecţia de 
predat  şi să realizaţi un plan despre cum veţi preda această lecţie pas cu pas. 
Astfel,  

lecţia va merge repede, iar elevul Dvs. va învăţa mai repede;  
8. Daţi temă pentru acasă după fiecare lecţie. Aceasta poate să fie o 

fixare a unei chestiuni din lecţia predată sau să se scrie câteva propoziţii din 
text. Aceste  propoziţii – dacă este nevoie – la viitoarea lecţie trebuie să fie 
corectate .                                                       

Un bun profesor va căuta tot timpul ca să-şi perfecţioneze metoda de 
predare.  

El va preda şi va arăta – de la dreapta la stânga – sub fiecare cuvânt pe 
îndelete, fără grabă. El va spune numai ceea ce trebuie şi nimic altceva. Şi 
doar o dată. El nu repetă ceea ce a fost învăţat mai înainte. Termină lecţia 
înainte ca elevii să fie obosiţi. Profesorul  trebuie să rostească doar sunetul şi  
niciodată să nu denumească litera.                                               

Înainte de fiecare oră, profesorul trebuie  să găsească vreme ca să 
revadă lecţia care va fi predată, să pregătescă această lecţie, făcând un plan 
metodic, despre cum să predea cursanţilor aceste noi chestiuni. Elevul învaţă 
să citească citind. Profesorul citeşte foarte încet o dată cu elevul / îngână elevul 
- când acesta citeşte - doar atât cât să uşureze cititul de către elev, încât să nu-
i fie greu elevului ca să citească singur.  

Elevului îi trebuie timp ca să se gândească. Dacă el nu are încredere / 
curaj să citească dintr-odată cuvântul, atunci lăsaţi-l să se gândească, dar nu 
prea multă vreme. Când elevul nu poate recunoaşte cuvântul pe care trebuie 
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să-l citească, după un timp scurt profesorul trebuie să-l ajute. Profesorul trebuie 
să predea fără grabă, să nu treacă la o altă lecţie până când cursantul nu 
citeşte corect propoziţiile din lecţia de zi; nu trebuie ca elevul să treacă mai 
departe dacă nu cunoaşte toate literele de pe fişele cu litere, deci să nu se 
înceapă o nouă lecţie. 

Profesorul trebuie să fie alături de elevul său. Faceţi de aşa maieră ca 
elevul să înţeleagă că Dvs. îi sunteţi egal, că nu vă poziţionaţi mai sus decât el. 

Încercaţi să fiţi tot atât de buni, precum Iisus, când vă instruiţi cursantul. 
Pentru un credincios (un om botezat) scopul principal al alfabetizării  

este de a învăţa pe elev să citească Biblia. /… /.  
Înainte de toate, profesorul trebuie să  caute să fie prietenul cursantului 

şi iarăşi să facă tot ceea ce trebuie încât elevul său să creadă în Iisus. 
Profesorul trebuie să înceapă şi să termine fiecare lecţie cu o rugăciune 

/…/. ”  
 
(Selecţia textului metodic rrom şi retroversiunea din rromani în română 

au fost realizate de Gheorghe Sarău; traducerea iniţială în rromani a fost făcută 
după textul în engleză al Dr. Robert R. Rice din Tulsa – SUA, pus la dispoziţia 
noastră de către Societatea Biblică Interconfesională din România) 

 

Textul ştiinţific (fizico – matematic) 
Funcţii 

“ Noţiunea de funcţie este una dintre cele mai importante noţiuni în 
matematică. Există “ mărimi “ ( fizice, matematice) care depind (sunt în funcţie) 
de alte mărimi. 

În tabelul 1 este redat modul în care deformarea elastică a unui resort 
(Al) depinde de forţa deformatoare (F) cu care  se “ trage “ de resort. 

În tabelul 2 este reprezentată dependenţa ariei unui pătrat de lungimea 
laturii lui. 

Să analizăm mai atent cele două dependenţe redate prin tabele. 
În ambele situaţii apar câte două mulţimi (de numere) între care există o 

anumită corespondenţă.  O astfel de corespondenţă între elementele a două 
mulţimi este avută în vedere pentru a defini o funcţie. ” 

 
Dana Radu, Eugen Radu, Matematică. Manual pentru clasa a VIII-a,  
Bucureşti: Editura Teora, 2000, p.60) 
 

Textul ştiinţific (istoric) 
Ştefan Răzvan 

 
“ Unul dintre domnii Moldovei, Ştefan Răzvan,  a fost la origine rob ţigan 

(v. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia traiană, III, Iaşi, 1890,  p.194, 216-
218, 481). Dintr-un text provenind de la Mihai Viteazu (v. N. Iorga, Originea lui 
ŞtefanRăzvan, în “ Analele Academiei Române “, Memoriile  Secţiunii Istorice, 
s. III, t. XI (1930),p. 157 – 163) aflăm că  Răzvan era fiul unei roabe domneşti 
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din Ţara Românească. A ajuns boier, a fost trimis în misiune la Constantinopol, 
a fost hatman în oştile căzăceşti şi polone, iar mai apoi a ocupat pentru puţin 
timp tronul Moldovei (aprilie – august 1595). Ascensiunea lui Ştefan Răzvan 
este relevantă pentru mobilitatea socială care exista în societatea românească, 
unde unii robi puteau obţine libertatea şi, în cazuri excepţionale, puteau accede 
la la condiţia nobiliară şi la demnităţi”.  

(fragment extras din lucrarea: Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, 
Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1998, p. 43) 

 
Textul ştiinţific (ştiinţe naturale) 
Influenţa reciprocră apă-vieţuitoare  

 
“ La animalele şi plantele terestre, trebuie să existe un echilibru între 

apa intrată în corp şi apa eliminată, echilibru necesar desfăşurării normale a 
funcţiilor vieţii. Animalele elimină  apa îndeosebi prin excreţie, transpiraţie şi 
respiraţie. Toate animalele din deşert au adaptări pentru reţinerea apei pe toate 
căile; ele folosesc apa cu multă economie. Cămila foloseşte apa rezultată din 
oxidarea grăsimii din cocoaşă. Majoritatea animalelor  trăiesc însă în vizuini 
pentru a evita supraîncălzirea pe timp de arşiţă. Oscilaţiile majore ale cantităţii 
de apă şi seceta prelungită duc la moartea multor plante şi animale”. 

 
(text preluat din manualul de Biologie (clasa a VIII-a), elaborat de Aglaia 

Ionel şi Victoria Oaidă şi publicat de Editura “ Humanitas Educaţional ”, 2000,  
p.66). 
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Stilul oficial (sau administrativ) 

 
Texte legislative 

 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 
copilului (Versiune prescurtată) 

 
Lucrare editată  cu  sprijinul  Reprezentanţei UNICEF în România şi al Agenţiei 
Canadiene de Dezvoltare Internaţională (CIDA)  Bucureşti: Organizaţia Salvaţi  copiii ! 

Articolul 1 
Copil înseamnă  orice persoană din lume  în vârstă de până la 18 ani. 

Articolul 2 
Toţi  copiii au aceleaşi drepturi. Copiii nu trebuie să fie victimele vreunei discriminări. 

Articolul 3 
La baza Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, se află 
interesul  major al copilului. 

Articolul 4 
Statele - părţi  trebuie  să  încerce să pună  în practică  drepturile copilului, în  limitele  maxime ale 
rezervelor  de  care  dispun. Dacă  aceste  rezerve  nu  sunt  suficiente,  se  apelează  la  cooperare  
internaţională. 

Articolul 6 
Orice copil are dreptul la supravieţuire  şi la dezvoltare. 

Articolul 7 
Orice copil are dreptul la un nume şi la o naţionalitate. 

Articolul 9 
Orice copil are  dreptul de a-şi cunoaşte ambii părinţi şi dreptul de a creşte într-un mediu 
familial sigur. 
Copilul  care  nu  trăieşte cu ambii părinţi are însă dreptul de  a-i vedea  în mod  regulat. 
Numai  în cazuri excepţionale,  şi atunci pentru a asigura interesul superior al 
copilului, autorităţile pot separa copilul de părinţii săi. 

Articolul 10 
Statele  - părţi  vor  sprijini reunificarea familiilor, prin acordarea de facilităţi  pentru a  părăsi sau a  intra  
în  propria ţară. 

Articolul 12 - 15 
Orice  copil  are  dreptul  de  a-şi  exprima opinia  în  toate chestiunile care îl 
privesc. Când  tribunalele  şi autorităţile tratează cazuri  în care  sunt implicaţi 
copii, copilul  îşi va exprima opinia. Interesul superior al copilului trebuie luat în 
considerare cu prioritate. Dreptul de exprimare şi la asociere trebuie garantate 
oricărui  copil. 
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Articolul 18 
Ambii  părinţi au  o  responsabilitate primară  comună  în creşterea copilului, iar  
statul trebuie să-i  sprijine în această  acţiune. 

Articolul 19 
Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva violenţei fizice sau psihice şi 
împotriva maltratării. 

Articolul  20 - 21 
Orice copil care este separat de părinţi temporar sau definitiv are dreptul la  
îngrijire specială.  În acest caz, copilul are dreptul  de a fi plasat într - o familie 
sau adoptat. Adopţia trebuie supravegheată  şi trebuie încercată mai  întâi o 
soluţie naţională. Dacă copilul este adoptat în altă  ţară, vor fi luate în 
considerare  acordurile internaţionale. 

Articolul  22 
Un copil refugiat are dreptul la protecţie  şi la sprijin. 

Articolul  23 
Un  copil  handicapat  are  dreptul  la  o viaţă  decentă  şi deplină şi dreptul la 
îngrijire, educaţie  şi instruire specială, precum  şi asistenţă  medicală. 

Articolul  24 
Orice copil are dreptul la asistenţă  medicală. Toate  ţările  trebuie să  ia  
măsuri pentru a  diminua  mortalitatea  infantilă  şi pentru a lupta împotriva 
bolilor  şi malnutriţiei. 
Gravidele şi mamele au dreptul la asistenţă  medicală.  

Articolul  28 - 29  
Orice copil are dreptul la educaţie.  Educaţia trebuie să pregătească copilul 
pentru viaţă, să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului  şi să-l formeze  în 
spiritul  înţelegerii,  păcii  şi toleranţei. 

Articolul  30 
Un copil care aparţine unui grup  minoritar sau populaţiei indigene are dreptul  
la propria lui cultură  şi la practicarea  propriei religii şi limbi. 

Articolul  31 
Orice copil are dreptul la joc, odihnă,  recreere  şi la activităţi  culturale  şi 
artistice potrivite vârstei. 

Articolul  32 
Orice copil are dreptul la protecţie  împotriva  exploatării economice sau 
împotriva muncii grele care poate dăuna sau împiedica educaţia sau sănătatea 
copilului. 

Articolul  33 
Orice copil are dreptul la protecţie împotriva folosirii drogurilor şi a narcoticelor. 
Copilul  nu trebuie implicat în producerea  şi distribuţia lor. 

Articolul  34 
Orice copil are dreptul la protecţie împotriva  exploatării sexuale şi a abuzului 
sexual, inclusiv împotriva  prostituţiei  şi a pornografiei. 

Articolul  35 
Vânzarea, traficul  şi răpirea  copiilor trebuie împiedicate. 
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Articolul  37 
Nici  un  copil  nu  trebuie  supus  torturii sau altor tratamente crude sau 
degradante. Copilul nu  poate fi supus  detenţiei pe viaţă sau pedepsei capitale. 
Orice copil care e privat de libertate trebuie tratat  într-un  mod uman  şi 
corespunzător. Un copil  închis   are  dreptul  la  contacte şi vizite ale familiei. 

Articolul  38 
Nici  un  copil  sub  vârstă  de 15 ani  nu poate participa direct la conflicte 
armate. Copiii sub 15 ani au dreptul de a refuza  înrolarea. Legile internaţionale  
umanitare  privitoare la conflicte trebuie  respectate. 

Articolul  39 
Orice copil care a fost supus abuzului sau exploatării  are dreptul  la  refacere 
fizică  şi psihică  şi la reintegrare socială. 

Articolul  42 
Statele - părţi îşi asumă  obligaţia de a face larg cunoscute hotărârile şi 
principiile acestei convenţii.  

Copiii au acum o lege pentru ei 
20 noiembrie 1989 este o zi istorică  pentru  cele  2 miliarde de copii din lume. 
În această  zi,  O.N.U.  a  aprobat  o  convenţie asupra drepturilor copilului, care 
este acum o lege internaţională. 
Legea copiilor  declară valoarea umană deplină pentru toţi  copiii  şi 
adolescenţii. 
Fiecare copil are dreptul de a trăi,  de  a  creşte în  siguranţă şi de a fi respectat 
pentru gândurile  şI ideile sale. Interesul superior al copilului trebuie să  fie 
întotdeauna  prima  prioritate. 
Orice ţară  care refuză să protejeze copiii care sunt maltrataţi,  sau  neglijează  
necesităţile  copiilor, încalcă  legea. 
Cu această  lege  nouă, lumea va deveni mai  bună pentru copii. 

“ Salvaţi  copiii ” luptă pentru drepturile copiilor. 
Toţi  copiii au dreptul  în  mod  egal  să  crească  liberi şi sănătoşi. Acesta este 
unul dintre obiectivele principale ale Organizaţiei  Salvaţi Copiii !  
Pentru a realiza a cest  lucru, programele organizaţiei vin  în sprijinul copiilor, în 
special  al copiilor vulnerabili. 
Cu această  nouă  lege a copiilor, avem un instrument puternic în munca  
noastră de a sprijini  asigurarea dreptului copiilor la o viaţă  mai bună. 
Putem, deci,  cere autorităţilor  să  ia  întotdeauna  în  considerare   interesul  
superior  al  copilului. Putem, de asemenea,  influenţa  cât  mai  multe  ţări  să  
adere  la Convenţie. 

Ce puteţi  face ? 
Informaţi-i  şi pe alţii  despre  Convenţia O.N.U.  privind  drepturile copilului. Cu  
cât  sunt  mai  mulţi copii  care  îşi cunosc propriile drepturi şi cu cât  sunt  mai  
mulţi adulţi care le cunosc,  cu  atât  mai  mare  este forţa lor asupra celor care 
iau decizii. 
Informaţiile şi cunoaşterea sunt mijloace eficiente pentru a influenţa  şi modifica 
situaţia copiilor. 
* Adresaţi-vă  direct  politicienilor  şi autorităţilor ! Spuneţi-le ceea ce  ştiţi 
despre drepturile copiilor  şi cereţi  respectarea lor. 
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* Faceţi  donaţie pentru  Salvaţi copiii!  Avem  nevoie de fonduri  pentru  a-i  sprijini  
pe copiii cei  mai vulnerabili. 

Posibiliităţi  de  a contribui 
Înscrieţi-vă  în Organizaţia Salvaţi copiii!  Cu  cât  sunt  mai  mulţi membri  în 
Salvaţi copiii!, cu  atât  mai  mare  greutate vor  avea  declaraţiile noastre  şi cu 
atât  mai  mari vor fi  posibilităţile noastre  de a realiza  îmbuntăţiri  importante  
în respectarea  drepturilor  copilului. 
Puteţi  sprijini  organizaţia sau puteţi  participa activ într-una din filialele  
noastre. 
Cotizaţia de membru este de  2.000 de lei pe an ( 1000 de lei pentru elevi  şi 
studenţi), iar  copiii din instituţiile de ocrotire nu plătesc. 

 
Doresc să devin membru al  Organizaţiei Salvaţi copiii 
(Împreună  cu  această  carte poştală, trimiteţi  în plic şi mandatul poştal 

prin care aţi achitat cotizaţia în contul Organizaţiei Salvaţi copiii )   
Nume…………………… 
Prenume………………… 
Profesie………………….. 
Instituţia…………………. 
Adresa……………….. 
Telefon………………. 
 
Lucrare editată cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi al Agenţiei 

Canadiene de Dezvoltare Internaţională (CIDA) 
Ilustraţii: N. Nobilescu 
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Ordonanţa 

Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  
(publicată în M. Of. nr. 431 din data: 09 / 02 / 2000, emisă de Guvernul 
României) 

 
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125 / 2000 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă 
prezenta ordonanţă: 

 
CAPITOLUL I 
Principii şi definiţii  

 
Art. 1. - (1) În România, ca stat de drept, democratic şi social, demnitatea 
omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii 
umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate. 

(2) Principiul egalităţii între cetăţeni, excluderea privilegiilor şi 
discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: 

a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a 
oricărui alt organ jurisdicţional; 
b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului 
împotriva violenţelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup 
sau instituţie; 
c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a 
participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii publice; 
d) alte drepturi civile, în special: 

(I) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei; 
(II) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară; 
(III) dreptul de a obţine cetăţenia română; 
(IV) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul; 
(V) dreptul de proprietate; 
(VI) dreptul de moştenire; 
(VII) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; 
(VIII) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; 
(IX) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică; 

e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special: 
(I) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de 
muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva 
şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o 
remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare. 
(II) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate; 
(III) dreptul la locuinţă; 
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(IV) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială 
şi la servicii sociale; 
(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională; 
(V) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi 
culturale; 

f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei 
publice. 
(3) Orice persoană juridică sau fizică are obligaţia să respecte principiile 

egalităţii şi nediscriminării. 
Art. 2. - (1) În prezenta ordonanţă, prin discriminare se înţelege orice 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, 
apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop 
sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural 
sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 
(2) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le 
generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui 
tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o 
comunitate, faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, atrage 
răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub 
incidenţa legii penale. 
(3) Dispoziţiile sau, după caz, reglementările unei persoane fizice sau juridice, 
care generează efectele enunţate în alin. (2), antrenează răspunderea 
contravenţională a persoanei fizice sau juridice, dacă nu intră sub incidenţa legii 
penale. 
(4) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept 
privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi, 
vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse 
a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, 
precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu 
constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe. 
(5) În înţelesul prezentei ordonanţe eliminarea tuturor formelor de discriminare 
se realizează prin: 

a) instituirea unor acţiuni afirmative sau a unor măsuri speciale pentru 
persoanele şi grupurile de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, 
pentru comunităţile minorităţilor naţionale, respectiv în vederea 
protecţiei grupurilor defavorizate, atunci când acestea nu se bucură de 
egalitatea şanselor; 
b) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile 
alin. (2) şi (3). 

Art. 3. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau 
juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce 
priveşte: 
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a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare şi 
selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele 
şi nivelurile de orientare profesională, de formare profesională şi de 
perfecţionare profesională; 
b) protecţia socială şi securitatea socială; 
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; 
d) sistemul educaţional; 
e) asigurarea libertăţii de circulaţie; 
f) asigurarea liniştii şi ordinii publice. 

Art. 4. - În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea 
categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu 
majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă 
cu un comportament de respingere şi marginalizare datorită unor cauze 
specifice cum ar fi o boală cronică necontagioasă ori infectarea HIV, statutul de 
refugiat sau azilant. 

 
CAPITOLUL II 
Dispoziţii speciale  

 
Secţiunea I 

Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie 
Art. 5. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea 
participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau 
exercitării libere a unei profesii de apartenenţa acesteia la o rasă, naţionalitate, 
etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, sexul sau orientarea 
sexuală, de vârsta sau de apartenenţa acesteia la o categorie defavorizată. 
Art. 6. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea 
unei persoane pe motiv că aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii 
sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, 
sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie 
socială, manifestată în următoarele domenii: 

a) Încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de 
muncă; 
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau 
a salariului; 
c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 
e) aplicarea măsurilor disciplinare; 
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de 
acesta; 
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
 

Art. 7. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei 
persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pe motiv că 
aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau 
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categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării 
sexuale a acesteia. 
(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea 
ocupării unui post, prin anunţ sau concurs lansat de angajator sau de 
reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea 
sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute 
la art. 2 alin. (4). 
(3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în muncă 
vor aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 
vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul 
liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţă cu 
privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei 
calificări, şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor. 
Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, 
naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu 
caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Art. 8. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea 
angajaţilor de către angajatori în raport cu prestaţiile sociale pe care le acordă 
acestora, datorită apartenenţei angajaţilor la o rasă, naţionalitate, comunităţi 
lingvistice, origine etnică, religie, categorie socială sau categorie defavorizată 
ori datorată vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor acestora. 
Art. 9. - Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului 
angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde 
cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu 
constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonanţe. 

 
Secţiunea a II-a 

Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte 
servicii, bunuri şi facilităţi. 
Art. 10. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea 
asigurării serviciilor publice administrative şi juridice, pentru o persoană fizică, 
un grup de persoane sau o persoană juridică, datorită apartenenţei acesteia / 
acestuia ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau o categorie defavorizată, 
respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 
persoanelor în cauză, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale. 
Art. 11. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea 
accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile de sănătate 
publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de 
sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate -, datorită 
apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie 
socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, 
sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 
Art. 12. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul de a 
vinde sau de a închiria un teren sau un imobil cu destinaţie de locuinţă, de a 
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acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract cu o persoană 
sau un grup de persoane, datorită apartenenţei acesteia / acestuia la o rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, 
respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 
persoanelor în cauză. 
Art. 13. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea 
accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de 
hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri, 
discoteci sau orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate 
privată sau publică, ori de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, 
tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, datorită 
apartenenţei acesteia / acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie 
socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, 
sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 
Art. 14. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea 
acordării pentru o persoană sau pentru un grup de persoane a unor drepturi 
sau facilităţi, datorită apartenenţei acesteia / acestuia la o rasă, naţionalitate, 
etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv 
datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în 
cauză. 
 

Secţiunea a III-a 
Accesul la educaţie 

 
Art. 15. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea 
accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la sistemul de educaţie 
de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, datorită apartenenţei acesteia / 
acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o 
categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau 
orientării sexuale a persoanelor în cauză. 
(2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau etapelor din 
sistemul educaţional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unităţile ori 
instituţiile de învăţământ şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor. 
(3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, solicitarea unor 
declaraţii doveditoare a apartenenţei acelei persoane sau acelui grup la etnia 
respectivă, care să condiţioneze accesul unei persoane sau al unui grup de 
persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face situaţia în care în 
învăţământul liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special 
acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din 
partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii respective, a apartenenţei la 
această minoritate. 
(4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii 
dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ de a refuza înscrierea sau 
admiterea unei persoane ale cărei cunoştinţe şi / sau rezultate anterioare nu 
corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în 
instituţia respectivă, atât timp cât refuzul nu este determinat de apartenenţa 
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persoanei în cauză la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau 
la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau 
orientării sexuale a acesteia. 
(5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii 
dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ pentru pregătirea personalului de 
cult de a refuza înscrierea unei persoane al cărei statut confesional nu 
corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în instituţia respectivă. 
(6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice îngrădiri pe 
criterii de apartenenţă la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială 
sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a 
instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare. 

 
Secţiunea a IV-a 

Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în 
locurile publice 
Art. 16. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice acţiuni 
constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de 
asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării 
compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi. 
(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament 
constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea 
condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul 
tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei rase, 
naţionalităţi, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora. 
Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui 
grup de persoane aparţinând unei minorităţi naţionale de a părăsi localitatea, 
aria sau zonele în care locuieşte, cât şi obligarea unui grup de persoane 
aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o 
populaţie aparţinând minorităţilor naţionale. 
Art. 17. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice 
comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau a 
unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil, datorită apartenenţei 
acesteia / acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la 
o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau 
orientării sexuale a persoanelor în cauză. 
(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului 
autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a 
teritoriului, atât timp cât mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luată nu 
este determinată de apartenenţa persoanei sau grupului de persoane în cauză 
la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 
defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării 
sexuale a acesteia / acestora. 
Art. 18. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea 
accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice, 
datorită apartenenţei acesteia / acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
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categorie socială sau la o altă categorie defavorizată, respectiv datorită 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 

 
Secţiunea a V-a 
Dreptul la demnitatea personală 
 

Art. 19. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu 
intră sub incindenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, 
având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau 
naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea 
demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare 
sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau 
unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de 
convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia / acesteia. 

 
CAPITOLUL III 
Sancţiuni 

 
Art. 20. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, 10-14, art. 15 alin. (1), (2), (3), 
(6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 din prezenta ordonanţă se 
sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 10.000.000 lei, dacă discriminarea 
vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă între 1.000.000 lei şi 
20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o 
comunitate. 
(2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice. 
(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la cap. II din prezenta 
ordonanţă se fac de către membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător. 
(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta ordonanţă se va 
face în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/1968 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 21. - (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă 
persoanele discriminate au dreptul să pretindă despăgubiri proporţional cu 
prejudiciul suferit, precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau 
anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. 
(2) Cererea de despăgubire este scutită de taxă judiciară de timbru. 
(3) La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, 
a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune 
discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un 
prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe. 
Art. 22. - (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia 
drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se 
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manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau 
unui grup de persoane. 
(2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă şi în cazul în 
care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dacă aceasta din urmă 
mandatează organizaţia în acest sens. 

 
CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 
 

Art. 23. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, în subordinea Guvernului. 
(2) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii ale Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului. 
Art. 24. - Prezenţa ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
PRIM-MINISTRU: 

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

 Contrasemnează 
 Ministru delegat pe lângă primul-ministru  

pentru minorităţile naţionale, 
Eckstein Kovacs Peter 

 Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, 
 Smaranda Dobrescu 

 Ministru de Stat, 
Ministrul Sănătăţii, 
Hajdu Gabor 
p. Ministrul Educaţiei Naţionale 
Adrian Miroiu, 
Secretar de Stat 
Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remeş 
p. Ministrul Funcţiei Publice, Ioan Onisei, 
Secretar de Stat 
Bucureşti, 31 august 2000. 
Nr. 137. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



 

 
Ordinul 

Ordinul nr. 3363 din 01.03.1999  
cu privire la numirea inspectorilor pentru rromi 

În baza Hotarârii de Guvern 690/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, modificată şi completată cu 
Hotărârea de Guvern nr. 57/1998;  

Avându-se în vedere art. 7 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale 
nr. 4562 / 16 septembrie 1998, privind numirea de inspectori în cadrul 
inspectoratelor şcolare judeţene pentru învăţământul destinat rromilor, cât şi 
specificitatea învăţământului pentru rromi,  

Ministrul Educaţiei Naţionale  
     dispune:  

1. Numirea şi activitatea inspectorului pentru rromi în cadrul inspectoratelor 
şcolare judeţene nu sunt condiţionate de existenţa unui anumit număr de elevi 
şi cadre didactice rrome, învăţământul pentru rromi urmând a fi structurat şi 
consolidat, în principal, în probleme ce vizează şcolarizarea la nivel preşcolar, 
primar, gimnazial, liceal şi promovarea studiului limbii materne rromani 
(creşterea motivaţiei de frecventare a şcolii de către elevii rromi, eliminarea 
abandonului şcolar, organizarea de cursuri de recuperare şcolară, 
perfecţionarea cadrelor didactice rrome suplinitoare, organizarea de cursuri de 
initiere/perfectionare a cunostintelor de limba rromani pentru cadrele didactice 
care vor preda această limbă în regim de limbă maternă, organizarea grupelor 
pentru studiul limbii române, la nivel preşcolar, prin limba maternă rromani, 
astfel încât preşcolarii rromi să acceadă la lexicul minimal românesc ş.a. 
necesar la clasa I).  
2. În activitatea sa, inspectorul pentru rromi colaborează cu formaţiunile 
obşteşti reprezentative ale rromilor şi cu structurile guvernamentale şi 
nonguvernamentale în scopul şcolarizării copiilor rromi de vârsta preşcolară, 
şcolară, liceală.  
3. Inspectorii pentru învăţământul pentru rromi din cadrul inspectoratelor 
şcolare judeţene sunt selecţionaţi, prin concurs, cu prioritate din rândul 
educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor rromi, care au cel puţin gradul 
didactic II (doi), sau, în lipsa acestora, cu avizul formaţiunii reprezentative a 
rromilor, şi dintre inspectorii şi cadrele didactice din afara etniei rrome care 
manifestă interes real să sprijine învăţământul pentru preşcolarii şi elevii rromi 
şi să conlucreze cu comunitatea de rromi locală şi cu formaţiunea 
reprezentativă a rromilor.  
4. Inspectoratele şcolare judetene vor include în organigramele lor câte un post 
pentru inspectorii responsabili cu învăţământul pentru rromi, astfel încât până la 
30 iunie 1999 aceştia să fie deja încadraţi.  
5. Direcţiile Generale Învăţământ pentru Minorităţi Naţionale, Învăţământ 
Preuniversitar, a Finanţelor, Direcţia Formarea Formatorilor şi Personal şi 
Inspectoratele şcolare judeţene vor duce la îndeplinire prezentul Ordin.  
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Ministru: Andrei Marga; Secretar de Stat: József Kötö; Secretar General: Horia 
Gavrilă; Consilier: Dakmara Georgescu; Director General: Laszló Murvai; 
Director General: Liliana Preoteasa; Director General: Doina Chilărescu; 
Director: Lucia Gliga; Inspector: Gheorghe Sarău 

 
Recomandarea 

Recomandarea 1201  
privind protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 

privind drepturile minorităţilor naţionale 
 

1. Adunarea reaminteşte Recomandările ei, 1134 (1990) şi 1177 (1992) şi 
Ordinele ei nr. 456 (1990) şi nr. 474 (1992) privind drepturile minorităţilor. 
În textele adoptate la 5 februarie 1992 ea a cerut Comitetului de Ministri: 
i. să încheie cât mai curând posibil lucrările în curs de desfăşurare pentru 

elaborarea unei Carte pentru limbile regionale sau minoritare şi să facă 
tot posibilul pentru a asigura aplicarea rapidă a acestei Carte; 

ii. să elaboreze un protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, privind drepturile minorităţilor naţionale; 

iii. să înzestreze Consiliul Europei cu un instrument de mediere 
corespunzător; 

2.  Prin adoptarea Cartei Europene pentru Limbile Regionale sau Minoritare – o 
convenţie a  Consiliului Europei– la 22 iunie 1992, Comitetul de Miniştri a dat 
satisfacţie Adunării asupra primului punct. Carta, pe care va trebui să se 
bazeze legislaţia din statele noastre membre, va fi de asemnea în stare să 
ofere călăuzire multor altor state într-o problemă atât de dificilă şi de sensibilă.  

/…/ 
   Preambul 
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale acestui protocol, 

3. Considerând că diversitatea popoarelor şi a culturilor care îi dau configuraţie 
este una din sursele principale ale bogăţiei şi vitalităţii civilizaţiei europene, 

 /…/  
4. Considerând că protecţia internaţională a drepturilor minorităţilor naţionale 
este un aspect esenţial al protecţiei drepturilor omului şi, ca atare, un domeniu 
al cooperării internaţionale, 

Au convenit, după cum urmează: 
Secţiunea I 
Definiţie 
Articolul 1 
Pentru scopurile acestei Convenţii*, expresia “ minoritate naţională “ se 

referă la un grup de persoane  dintr-un stat care: 
a. locuiesc pe teritoriul acelui stat şi sunt cetăţenii lui; 
b. /…/ 

Articolul 20 
Secretarul General al Consiliului Europei va înştiinţa statele membre ale 
Consiliului despre:  
a. orice semnătură; 
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b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare; 
c. orice dată a intrării în vigoare a acestui protocol; 
d. orice act, notificare sau comunicare referitoare la acest protocol. 
 
Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi pentru aceasta, am semnat acest 
protocol. 
 
Întocmit la Strasbourg, la data de 1 februarie 1993, în engleză şi franceză, 
ambele texte fiind autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în 
arhivele Consiliului Europei ”. 

      

Memorandumul 
Ministerul Afacerilor Externe al României  

Nr. D2 / 1094                                    29 februarie 2000 
 
Domnului  Mugur Isărescu,  
Prim-ministru al Guvernului României  
   Memorandum 
 
De la: Petre Roman, ministru de stat, 
          Ministrul Afacerilor Externe 
 
Tema: Termenii folosiţi pentru denumirea etniei romilor / ţiganilor 
 
În ultima perioadă, Ministerul Afacerilor Externe a fost confruntat cu o 

veritabilă campanie declanşată de unele asociaţii de romi pentru 
reconsiderarea oficială a poziţiei sale în privinţa recomandării pe care a făcut-o 
prin Memorandumul MAE nr. H03 / 169 din 31 ianuarie 1995 către primul 
ministru, pentru utilizarea, în documentele oficiale, a termenului de “ ţigan “, în 
detrimentul celui de “ rom ”, care de-abia începuse să se impună. 

Preocuparea pentru acest memorandum a fost manifestată şi de mediile 
internaţionale. Reprezentanţi ai Consiliului Europei, ai Înaltului Comisar al 
OSCE pentru Minorităţi Naţionale, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale 
internaţionale militante pentru drepturile omului au făcut referire, în discuţiile lor 
cu autorităţile române, la acest document.  

/…/ 
Având în vedere cele de mai sus, propunem folosirea, cu precădere, a 

termenului rrom în corespondenţa MAE, în paralel cu formulele alternative 
menţionate mai sus (Roma / Gypsies, Roms / Tsiganes, Roma and Sinti) în 
corespondenţa cu organizaţiile internaţionale care le utilizează. 

  Această propunere: 
- răspunde presiunii exercitate de majoritatea asociaţiilor 

romilor din România pentru anularea Memorandum-ului 
- H(03) 169 / 1995, contribuind la “ stingerea “ unui conflict 

artificial şi, mai mult, la construirea  unor relaţii, pe baze 

 37



 

parteneriale, cu ONG-urile care reprezintă această 
comunitate etnică; 

- este rezultatul consultărilor dintre MAE şi o serie de 
specialişti în domeniu, organizaţii internaţionale ( Consiliul 
Europei şi OSCE), instituţii naţionale ( Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Avocatul Poporului) şi asociaţii ale rromilor.    
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Regulamentul 

Regulament privind organizarea Concursului  
naţional de limba rromani 

Direcţia Generală Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale  
Regulament privind organizarea Concursului naţional de limba rromani 

în anul şcolar 2000 / 2001 (aprobat de Secretarul de Stat prin 
Nota cu nr. 42656 / 30.X.2000) 
1. Etapele de desfăşurare ale Concursului naţional de limba rromani 
Avându-se în vedere specificul studierii limbii materne rromani (numai în 

regim de 3-4 ore  săptămânale / clasă / grupă şi numai de 4 ani), pentru ediţia 
din anul 2001 Concursul naţional de limba rromani se va desfăşura într-o 
singură etapă, naţională, pe două nivele (începători şi avansaţi). 

2. Participanţii 
Elevi rromi (de preferat din clasele a VII-a  -  a VIII-a) care studiază 

limba maternă rromani cel puţin din anul şcolar în curs şi care au fost 
nominalizaţi de inspectorii pentru rromi din fiecare judeţ prin consultarea 
profesorilor de limbă rromani în baza rezultatelor foarte bune la această 
disciplină (medii în semestrul I  între 9 şi 10).    

3. Componenţa Comisiei naţionale de examinare şi corectură. 
 Prin Notă aprobată de Secretarul de Stat, se procedează la numirea, în 

funcţie de numărul de participanţi, a 5 – 7 membri în Comisia naţională de 
examinare şi corectură, din rândul profesorilor de limbă rromani ce vor însoţi 
elevii. 

Preşedintele Comisiei Naţionale de examinare şi corectură va fi  un 
cadru didactic universitar de la secţia de limbă şi literatură rromani a 
Universităţii din Bucureşti. 

Preşedintele executiv al Comisiei Naţionale de examinare şi corectură 
va fi inspectorul şcolar pentru învăţământul destinat rromilor din cadrul judeţului 
organizator.  

Vice-preşedintele Comisiei Naţionale va fi  selecţionat şi numit din 
rândul inspectorilor şcolari rromi, absolvent al Şcolii Normale (secţia de 
învăţători rromi, care are înscrisă pe diplomă disciplina  limbă rromani) sau din 
rândul  inspectorilor rromi  sau al cadrelor didactice rrome (absolvent al 
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine  / sau al Facultăţii de Litere, care are 
înscrisă, de asemenea, în fişa matricolă disciplina limbă rromani).  

4. Probele de concurs în funcţie de nivel 
Faza naţională a Concursului naţional de limbă rromani se va desfăşura 

pe  2  nivele:  
a) începători (anul I de studiu, cu probă orală), indiferent de  clasa  în 

care s-a început studiul limbii rromani;  
b) avansaţi (cu probă scrisă, elevi din anii II, III, IV de studiu) , indiferent 

de  clasa  în care s-a început studiul limbii rromani; 
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 Proba orală (pentru începători, care, conform programei, parcurg, în 
anul I de studiu, doar lecţii de conversaţii / dezvoltarea vorbirii, deci nu şi 
scrierea în alfabetul  limbii materne): 

- conversaţii pe tema indicată în biletul extras în conformitate cu  
Manualul de comunicare Vakarimata (100 p., ediţia 2000); 

Proba scrisă (pentru avansaţi,  elevi din anii II, III sau IV de studiu): 
- traducere din limba română în rromani; 
- traducere din limba rromani în română; 
- formularea de propoziţii pe baza unui lexic dat; 
- găsirea de antonime / sinonime etc.; 
- scrierea cu litere a unor numerale; 

   -   o scurtă compunere pe o temă dată (facultativ, în funcţie de nivelul 
de studiu) 

(Tematica va fi structurată în conformitate cu conţinutul 
Manualului – Culegere de texte în limba rromani, anii II – IV de studiu, 
ediţiile 1999, 2000). 
Timpul alocat pentru proba orală:  
- fiecare candidat beneficiază de un timp de gândire de 15 minute după 

extragerea subiectului   
Timpul alocat pentru proba scrisă: 2 ore 

5. Organizarea, desfăşurarea şi notarea probelor 
Proba orală 
În funcţie de numărul de candidaţi, cei 5-7 membri ai Comisiei vor nota 

separat, cu note de la 1,00 la 10,00, răspunsurile candidaţilor. Nota finală se 
obţine prin media aritmetică a notelor date de fiecare dintre profesorii 
examinatori. 

Consemnarea notei finale se va face într-un borderou (după ce în 
prealabil s-au menţionat numele şi prenumele candidaţilor, Şcoala / Judeţul, 
clasa, sala în care s-a făcut examinarea, semnătura elevului examinat).  

Proba scrisă 
Verificarea după actul de identitate şi secretizarea lucrărilor scrise se 

vor face  după regulile unui concurs de admitere. 
Supravegherea pe durata desfăşurării probei scrise  va fi asigurată de 

cadre didactice puse la dispoziţie de instituţia şcolară organizatoare. 
Lucrările vor fi numerotate la predare şi trecute în borderou, pe baza 

semnăturii candidatului la predarea lucrării.  
Corectarea lucrărilor se va face , în funcţie de numărul de lucrări, de 

una sau mai multe comisii de corectură, iar lucrările vor fi apreciate cu note de 
la 1,00 la 10,00. Fiecare din cele 5 subiecte ale probei scrise se va aprecia cu 2 
puncte. 

O comisie de corectură va avea în componenţă două cadre didactice 
corectoare, care vor corecta lucrările separat şi vor întocmi borderouri separate. 

După predarea lucrărilor la Preşedintele Comisiei, în prezenţa 
preşedintelui executiv şi a vicepreşedintelui, se procedează la deschiderea 
lucrărilor şi la întocmirea clasamentului în ordinea descrescătoare a mediilor. 

6. Comunicarea rezultatelor 
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Listele cu clasamentul la proba orală şi la proba scrisă se afişează, 
imediat după încheierea activităţii.   

7. Contestaţii 
Eventualele contestaţii se pot depune în decurs de 6 ore de la afişarea 

rezultatelor. 
8. Alte probleme organizatorice 

Inspectorul de specialitate va colabora cu Direcţia Generală de 
Învăţământ Preuniversitar, cu expertul din serviciul “ buget “ şi cu inspectoratul 
şcolar organizator în vederea stabilirii detaliilor tehnice şi pentru dimensionarea 
bugetului. Concursul naţional de limba rromani, ediţia 2001, va fi organizat 
pentru maximum 85 persoane ( 56 candidaţi din 28 judeţe, 28 de profesori 
însoţitori, 1 reprezentant al MEN). 

Elevii vor fi însoţiţi de  profesorii lor de limbă rromani (câte un cadru 
didactic din fiecare judeţ participant şi câte 2 elevi din fiecare judeţ participant). 

Cheltuielile de cazare şi masă sunt suportate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale  pentru elevi şi profesorii însoţitori (inclusiv cei numiţi în comisia de 
corectură / examinare). 

Cheltuielile de transport dus-întors vor fi preluate de inspectoratele 
şcolare judeţene trimiţătoare, pentru elevii şi profesorii delegaţi. 

Cheltuielile pentru reprezentantul MEN sunt suportate de MEN. 
Rezultatele Concursului naţional de limbă rromani cât şi listele finale 

purtând ştampila unităţii şcolare organizatoare (împreună cu subiectele, 
baremul de corectare, alte acte şi materiale conexe: mostre ale diplomelor, 
devizul de cheltuieli, note aprobate de conducerea MEN, tabelul general al 
Concursurilor şi olimpiadelor etc).  

9. Prezentul Regulament  se aplică în cadrul ediţiei 2001 a Concursului 
Naţional de Limbă Rromani. În condiţiile în care testarea lui se va  bucura de 
reuşită va putea fi aplicat şi în anii şcolari următori. 

(Text elaborat de insp. Gheorghe Sarău şi aprobat de Secretarul de Stat 
Kötő József).  
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Texte elaborate de instituţii neguvernamentale şi 
guvernamentale 

 
Cererea  

  
  Domnule director, 
Subsemnatul, Gheorghe Sarău, inspector pentru limba rromani în  

Direcţia Generală de Învăţământ în Limbile Minorităţilor din Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, vă rog să-mi aprobaţi efectuarea concediului anual de odihnă , cu 
începere din data de 01. 10. 2001, întrucât am de realizat unele activităţi 
extrem de urgente pe care le pot rezolva doar prin rămânerea mea acasă  

( trebuie să termin un curs universitar despre traduceri).  
 Până la revenirea mea la lucru (în 5 noiembrie 2001), activităţile 

mele de la birou vor fi soluţionate de către colega mea Mihaela Zătreanu, care 
este de acord să mă suplinească până la înapoierea mea la serviciu. 

Cu mulţumiri, 
 Gheorghe Sarău 

25 septembrie 2001 
Directorului Direcţiei Generale de Învăţământ în Limbile Minorităţilor  

 
Memoriu  

 
  Domnule director, 

“ Eu, B. I., cu domiciliul în Bucureşti, sect. 6, vă aduc la cunoştinţă viaţa 
pe care am dus-o în Transnistria. 

În anul 1941, am fost arestat împreună cu familia mea, scoşi din casă, 
noaptea, de către poliţişti, de către comisarul Cojocaru, din sectorul 2, strada “ 
Rădulescu Tei “. Ne-au ţinut  trei luni de zile la Prefectură; dacă vroiau ne 
dădeau  să mâncăm, dacă nu – nu ne dădeau nimic şi veneau peste noi şi ne 
băteau cu   bastoanele şi ne înjurau. Aceştia erau gage de-ai noştri. 

În luna septembrie, au venit maşinile şi ne-au luat pe toţi  şi ne-au dus la 
Gară , ne-au urcat  în vagoanele de vite. Ne-au lînchis acolo  ca pe nişte  boi şi 
vaci . Ne-au purtat din gară în gară, închişi în vagoane, până când am ajuns la 
Tighina, unde au oprit trenul. Acolo am vrut să ne dăm jos,să bem apă, dar nu 
ne lăsau să ne dăm jos poliţiştii gage. Am stat aproape două ceasuri; în aste 
două ore au dat drumul la uşi, dar nu ne-au lăsat să ne dăm jos din vagoane; 
poliţiştii ne aduceau apă cu căldările, dar nimic de mâncare. După aproape 
două ceasuri, au dat drumul la tren şi am trecut Nistrul şi am ajuns pe pământul 
Transnistriei; până la Odesa nu a mai oprit. În Gara Odesa, am stat două 
ceasuri, pentru că acolo vroiau să ne omoare nemţii, dar au sărit poliţiştii 
români şi au zis: “ Nu i-am adus până aici ca să-i omorâm”. În timpul acesta,   
au dat drumul trenului. Am mers la Bug. Am ajuns iarna la marginea Bugului, la 
nişte case părăsite. Ne dădeau câte 40 de grame de mălai ca să mâncăm toată 

 42



 

ziua. Noi, rromii, muream de foame pe capete; ei veneau cu căruţele şi-i luau 
pe morţi şi-i aruncau în Bug.  

Am ajuns să ne mâncăm unul pe altul de foame. În primăvară, dacă ţin 
eu bine minte, ne-au trimis în satul Kazinka şi ne-au pus la muncă, pe câmp, şi 
pe cei mari şi pe copii. Pe cei care nu puteau lucra la câmp, poliţiştii îi omorau. 
Ne schimbau tot timpul. Am fost la Varnaloka, era Nikolajov mai sus de Bug şi 
de Varnaloka. De la Varnaloka am ajuns la Tiraspol, unde ne-au băgat în 
puşcărie, care era aproape de Gara Tiraspol.  Eram şi rromi şi evrei; dormeam  
în paie şi nici nu aveam ce mânca. Tatăl meu a vrut să sară gardul  şi să 
meargă în piaţă, dar gardianul neamţ l-a împuşcat. Noi am avut noroc  pentru 
că au venit ruşii şi ne-au scăpat din închisoare. Am ajuns în ţară după patru ani 
de dureri. M-am înapoiat în România cu mama mea. 

Fac acest memoriu ca să mă ajutaţi, deoarece eu şi familia mea am 
avut multe de tras.  B.I. ” 
(preluat din “ Asul de treflă ”, nr 4 (97) / 2001, p. 20  şi redactat de Gheorghe 
Sarău) 

 
Scrisoarea (în administraţie) 

 
Scrisoare trimisă Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti  

ROMÂNIA 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT 

ÎN  LIMBILE MINORITĂŢILOR 
str.  G. – ral  Berthelot  30., RO  70738,  Bucureşti, Tel.  (00 4) 01-  313 86 54,  Fax. (00 4) 

01- 310 42 15 
Nr. 27.106 / 25 aprilie 2001 

   
Inspectoratul  Şcolar  al Municipiului Bucureşti 

Ref.: Înfiinţarea  Grupului şcolar rrom  (cls. I – XII ), începând din  15 septembrie 2001 
 
Vă trimitem, alăturat,  Nota  nr. 27106 / martie 2001, emisă de  Cabinetul domnului  

Secretar de Stat Vasile Molan şi aprobată de doamna Ministru Ecaterina Andronescu, în  
legătură cu măsurile imediate ce se impun  privind  înfiinţarea şi deschiderea, din 15 septembrie 
2001, a  Grupului  şcolar  rrom  (cl. I, cl. A V- a, cl..a – IX –a liceu şi cl. a IX –a  şcoală profesională), cu 
predarea  progresivă  în limba rromani. 

 
Totodată, este  necesară  contactarea  reprezentantei  Grupului de lucru  al  rromilor  în  

probleme de învăţământ, doamna Delia Grigore  ( tel. 094/489732  sau 31408 61),  pentru  a  se  
întreprinde  acţiunile premergătoare  recomandate de  către Minister. 

 
Director general,                                                                  Inspector pentru limba rromani,  
Murvai Laszlo                                                                      Gheorghe Sarău    
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Notă de prezentare (de informare / de aprobare)  

 
Notă de prezentare 

 
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MINORITĂŢI NAŢIONALE 

Str. G.-ral Berthelot 30., Ro. 70738 Bucureşti, Tel. (00 4) 01- 313 86 54,  
Fax. (00 4) 01-31.42 15 

Nr. 32 633 /15 mai 2000 
 

Notă  
Cu prilejul celui de-al doilea seminar de lucru al inspectorilor rromi / 

pentru rromi (de la Tulcea, februarie 2000), pe baza solicitărilor repetate ale 
cadrelor didactice rrome şi  nerrome,  ale rromilor, ale inspectorilor însărcinaţi 
cu învăţământul pentru rromi, în prezenţa domnului director Alexandru Ţion, s-a 
format un grup de 13 inspectori rromi / pentru rromi, care  -  pe baza practicii 
existente  în fiecare judeţ  în  ceea ce priveşte recuperare şcolară pentru rromi  
-  urmau să  trimită  propuneri scrise la D.G.Î.M.N., în decurs de o lună, în 
scopul centralizării lor în vederea elaborării unei Metodologii privind 
învăţământul intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă pentru 
rromi. 

Materialele trimise de inspectorii rromi / pentru rromi au fost dezbătute şi 
negociate în 3 secţiuni separate, apoi în plen, cu ocazia celui de-al treilea 
Seminar de lucru al inspectorilor rromi organizat (cu finanţare din partea P.E.R. 
SUA, biroul din Târgu Mureş) la Sfântu Gheorghe în perioada 10 - 12 mai 2000,  
prilej cu care s-a definitivat  Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
învăţământului intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă, cât şi o 
parte din programele de bază pentru clasele I - IV (limba română / limba 
maghiară, matematică, istorie, geografie, educaţie civică, muzică (conţinuturi), 
educaţie fizică şi limba rromani)  pe baza  programelor naţionale adaptate, 
avându-se în vedere urgenţa procesului de recuperare şcolară, specificul rrom  
şi realitatea existentă ( aproape 80% dintre persoanele care nu au frecventat 
niciodată şcoala sau care au abandonat şcoala sunt din rândul rromilor). 
Programele de bază similare pentru clasele V - VIII vor fi elaborate într-un 
seminar viitor de către acelaşi colectiv de lucru. 

Pentru celelalte discipline - limbă modernă, religie (în limba română  sau  
în altă limbă maternă), educaţia plastică,  tehnologii / abilităţi practice, consiliere 
şi orientare, discipline opţionale, alte limbi materne - şcolile vor  utiliza şi adapta 
programele naţionale existente, avându-se în vedere vârsta elevilor 
(adolescenţi, tineri, adulţi), specificul şi nivelul de asimilare al acestora. 

Inspectorii rromi / pentru rromi, buni cunoscători ai realităţilor din 
domeniul şcolarizării rromilor, la finalul seminarului, cu prilejul evaluării (în 
Anexă), şi-au exprimat satisfacţia de a avea o Metodologie de lucru orientativă, 
ce oferă o structură şi un cadru legale,flexibile, inclusiv pentru unele ONG-uri 
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ce derulează programe de şcolarizare, şi o şansă  reală şi nuanţată pentru 
alfabetizare,   pentru completarea studiilor abandonate şi chiar pentru însuşirea 
unei meserii. Pe de altă parte, stabilind eventualele fisuri / puncte slabe ale 
aplicării Metodologiei, inspectorii rromi / pentru rromi şi-au exprimat  
îngrijorarea  faţă de inerţia şi rezistenţa care se manifestă încă din partea 
factorilor decizionali din inspectoratele şcolare şi din şcoli, datorate insuficientei 
cunoaşteri şi conştientizări a realităţii din teren şi a pericolului pe care îl prezintă 
ignorarea în continuare a acestei realităţi ce vizează necesitatea şcolarizării 
sub toate formele şi cu toate concesiile necesare a elevilor rromi şi a tuturor 
celor cea nu au urmat şcoala sau au abandonat-o. 

În acest context, s-a elaborat proiectul anexat în scopul emiterii  
Ordinului MEN de aprobare a Metodologiei privind organizarea  şi desfăşurarea 
învăţământului intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă, clasele I- 
IV, rromi.  

Secretar de Stat,      Director general,                Inspector pentru rromi şi  
Kötő József                Murvai László                           limba rromani, 
                                                                               Gheorghe Sarău 

 
Scrisoarea de motivaţie 

 
Scrisoarea de motivaţie trimisă la Fundaţia “ 
Providenţa “ din Bucureşti 

 
Grupul Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani  
Bucureşti, Tel.  /  fax: 0040-1-33.00.513 
Nr. 6 / 11. X. 2001 

Către 
Fundaţia “ Providenţa “ din Bucureşti 
Domnului… 
Ref.: propunere pentru editarea unui Manual intitulat “ 

Povestiri şi texte biblice în limba rromani “ 
 
Vă trimit, alăturat, o argumentaţie şi, mai jos,  devizul pentru editarea 

lucrării mai sus menţionate cu sprijiul acordat de respectabila Dumneavoastră 
Fundaţie. 

În  manual vor fi  incluse  texte biblice în limba rromani, care au fost  alese după înlănţuirea 
lor cronologică de către Florin Nasture, student rrom la Facultatea de Teologie Baptistă din 
Bucureşti – traduse  în limba rromani de mine – şi  26 de povestiri  biblice care au fost traduse şi 
adaptate  în limba rromani  de mine şi de  fosta  mea studentă Camelia Stănescu. 

Lucrarea va avea 150 de pagini ( culese la două rânduri, corp de literă 
12) şi 26 de ilustraţii. 

Finanţarea necesară priveşte: 
I. Bani pentru dreptul de autor: 
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 a)  pentru 26 de ilustraţii color şi pentru coperta I a lucrării ( X $ - 
impozabili), care vor fi desenate de către pictorul rrom Eugen Raportoru sau de 
un alt pictor rrom, Petre Marian.  

b) pentru selectarea textelor biblice şi pentru Prefaţă ( X $ - impozabili), 
care sunt realizate de către studentul rrom Florin Nasture. 

c) pentru traducerea în limba rromani a celor 26 de povestiri biblice ( X $ 
- impozabili), care este  realizată de Camelia Stănescu şi de Gheorghe Sarău.  

d) pentru traducerea în limba rromani a textelor biblice (2 / 3  din întreaga 
carte): X $ - impozabili. Acaeastă secţiune cu traduceri este realizată de către  
Gheorghe Sarău. 

Finanţarea necesitată pentru plata dreptului de autor:  
Total: ( X $ - impozabili) 

II. Finanţare pentru cheltuielile de editare / tipărire ( X $ - impozabili) 
 III. Întreaga finanţare solicitată ( X $ - impozabili) 
 Manuscrisul va fi predat la Dumneavoastră,  pe suport electronic, 

împreună cu ilustraţiile,  până  la 15 decembrie 2001. 
 Tirajul dorit: 2000 exemplare. 
 Cartea va fi  oferită gratis în şcolile în care se studiază limba 

rromani  de către cei 11. 000  de elevi rromi. 
În acest context, vă rugăm să analizaţi această propunere şi să aveţi 

amabilitatea de a ne comunica decizia Dumneavoastră. 
Cu multe mulţumiri, 
Gheorghe Sarău, 
Preşedintele Grupului 

 
Adeverinţă  
ROMÂNIA 

MIINISTERUL  EDUCAŢIEI  ŞI  CERCETĂRII  
         Direcţia  Generală  de  Învăţământ  în  Limbile  Minorităţilor 
Strada  G. – ral  Berthelot ,  nr.  30 , codul poştal  Ro. 70738,   Bucureşti , Tel. (004) - 01-          
313 86 54,  Fax. (00 4) 01- 310 42 15 

Nr. 27.107 / 26.04. 2001 
 

                                                Adeverinţă 
Se adevereşte că domnişoara Camelia Stănescu,  profesoară de limba 

rromani, a predat această limbă la Şcoala Normală (fostul Liceu Pedagogic)  
din Bucureşti între anii şcolari 1994 / 1995 – 1999 / 2000, unde  a  avut  câte  3 ore  pe 
săptămână. 

Eliberăm această adeverinţă  la  cererea depusă  la  Minnister  de către domnişoara 
Camelia Stănescu,  fiindu-i  necesară  la  completarea dosarului  pentru  numirea  sa ca  profesoară 
de  limba  rromani  în  Bucureşti.  

  
Director general,                                              Inspector pentru limba rromani, 
Murvai  László                                                   Gheorghe Sarău 
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Nota verbală 
 
ROMÂNIA 

MIINISTERUL  EDUCAŢIEI  ŞI  CERCETĂRII  
Direcţia  Generală  de  Învăţământ  în  Limbile  Minorităţilor 

Strada  G. – ral  Berthelot ,  nr.  30 , codul poştal  Ro. 70738,   Bucureşti , Tel. (00 4) - 01-  
313 86 54,  Fax. (00 4) 01- 310 42 15 
Nr.: 32.133 / 28. 09. 2001  

 
Către  

  AMBASADA FRANŢEI LA BUCUREŞTI  
 
Avem onoarea de a Vă informa că domnul Gheorghe Sarău , inspector pentru 

limba rromani în Direcţia  Generală  de  Învăţământ  în  Limbile Minorităţilor din Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării,  şi  lector  universitar  de limba rromani  la  Facultatea de Limbi şi  Literaturi  Străine din  
cadrul Universităţii  Bucureşti,  a fost invitat de  Universitatea I NALCO (Institutul Naţional de Limbi şi 
Culturi Orientale ) din Paris  să ţină cursuri de limba rromani , la secţia de profil , în perioada 1 – 30   
martie 20002. 

În acest context, Vă rugăm să-i acordaţi domnului Gheorghe Sarău viza 
necesară (de şedere sau de lucru, conform regulilor Dumneavoastră)  pe 
perioada  mai sus menţionată. 

 În acest context, primiţi, Vă rugăm,  permanenta şi înalta noastră 
consideraţie. 

Director general,  
Murvai  László 

 
Rezoluţia 

 
–  Se pune pe serverul inspectoratelor şcolare şi se printează doar de 

către inspectoratele şcolare care nu au primit textul prin e- mail (Iaşi etc.) – 
(Semnătură: indescifrabil)          17 febr. 2001 

  
Mesajul alert 

(ca notă telefonică, e- mail, telegramă, telex)  
 
Mesaj pus pe serverul Inspectoratelor şcolare judeţene 
- Materialul anexat este destinat  inspectorilor cu învăţământul rrom în 

vederea lecturării lui pentru întâlnirea organizată de MEC şi Ambasada Suediei 
la Bucureşti în data de 18 aprilie 2001 (sosirea la Bucureşti a inspectorilor în 
după amiaza sau seara zilei de 17 aprilie 2001, plecarea în după amiaza zilei 
de 18 aprilie); 

- Cazarea  se face la Hotel “ Viilor ” în noaptea de 17 spre 18 aprilie 
2001 (cu mic dejun inclus, dar fară masa de seară) şi se suportă  de Ambasada 
Suediei la Bucureşti;  
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- Diurna pentru o zi şi transportul sunt acoperite de inspectoratele 
şcolare judeţene; 

- Nu se admite absentarea;  
- Inspectorii vor participa la discuţia cu fiica şi sora autoarei, suedeze de 

origine rromă, despre mesajul lucrării “Katitzi”, ce invită la toleranţă şi 
cunoaştere interculturală; 

- Discuţiile vor fi urmate de o recepţie; 
- Ambasada va dona inspectoratelor şcolare această carte (aflată sub 

tipar la Editura RAO);  
17 febr. 2001    
(Gheorghe Sarău)   
 

Contractul 
 

Contractul de editare 
 

CONTRACT DE EDITARE 
între subsemnaţii 

 
 1. Organizaţia Romani CRISS cu sediul în Bucureşti, str.  Buzeşti nr. 

19,  tel.2314144 sau 212 56 05 , cu cod fiscal nr.  8495533, reprezentată prin  
Costel Bercuş, în calitate de coordonator, denumită  mai jos Romani CRISS, 
pe de o parte şi 

2. (numele şi prenumele complet)..........................................………......., 
domiciliat în……………………….. .........................………………………………, 
strada..........................................nr..... ...judeţul............................., născut în 
localitatea ....................................., la data de............................., posesor al 
actului de identitate, seria........, nr...................................., eliberat 
de……………………................................................., la data de.........................., 
codul numeric personal………………………………. în calitate de AUTOR, pe 
de altă parte, 

  S-AU CONVENIT URMĂTOARELE: 
1. Autorul autorizează Romani CRISS şi partenerii ei în proiect (UNICEF şi  

MEC) şi cedează dreptul de editare şi de difuzare a operei comune “ Cele 
mai frumoase povestiri şi pilde rrome” (casetă audio, cu durata de  una oră, 
destinată uzului şcolar) – denumită în continuare OPERĂ -  pe o durată de 
3 ani de la data semnării prezentului contract, într-un tiraj pe care 
finanţatorul, UNICEF; îl consideră necesar pentru nevoile procesului de 
şcolarizare a rromilor. 

2. Autorul declară că opera sa nu a făcut obiectul vreunui alt contract de 
editare valabil conţinând mostrele cedate care fac obiectul prezentului 
contract. 

3. Cedarea dreptul de autor priveşte ediţiile interne în cadrul termenului 
convenit de 3 ani. Pentru eventuale editări în afara graniţelor autorii vor 
încheia un nou contract.  
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4. Autorul solicită ca, pe lângă denumirile celor trei instituţii partenere 
(UNICEF, Romani CRISS şi MEC), să figureze şi numele fiecărui povestitor, 
cât şi minutele înregistrate de către fiecare povestitor în parte. 

5. Pentru autorizarea şi cedarea dreptului de editare şi de difuzare a OPEREI, 
pe durata celor 3 ani, UNICEF va acorda, prin Rromani Criss, până cel 
târziu la data de 01 oct. 2001, un onorariu reprezentând echivalentul în lei a 
16,33 dolari SUA impozitabili / minut înregistrat. 

6. Cheltuielile de transport din localitatea de urcare reşedinţă (tren, clasa a II-
a) până la Bucureşti şi retur sunt suportate de către Romani CRISS, 
conform contractului tripartit ( UNICEF, Romani CRISS şi MEC), autorul 
prezentând biletele la decont în acest scop. 

7. Autorul va primi, fără plată, 4 casete înregistrate reprezentând Opera 
colectivă.     

8. Părţile recunosc aplicabilitatea Legii privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, nr. 8 / 1996 şi, în caz de litigiu, Părţile aleg competenţa Tribunalului 
Municipiului Bucureşti. 

9. Încheiat azi, 10.09.2001, la Bucureşti, în dublu exemplar, câte unul pentru 
fiecare Parte. 

 
AUTOR,                                              Organizaţia ROMANI CRISS, 
 

 
Convenţie civilă 

 
Convenţie civilă de prestări de servicii 

Societatea Comercială:  
Sediul: Bucureşti, str.        nr.   , Bl.  , sc. , et. , ap.  , sect. , cod:     , tel.        

cod fiscal:  
I. Părţile contractante 
1. cu sediul în Bucureşti, str.       nr. 3, Bl.    , sc. , et. , ap.  , sect. , cod:        

,  tel.                , cont de virament nr.            deschis la CEC SMB  SECT. 5, 
reprezentată prin                               , în calitate de  coordonator, numită  în 
prezentul contract ANGAJATOR / BENEFICIAR, şi 

2............................................................................., domiciliat în ………. 
...........................,strada..........................................nr...……strada………………
……….judeţul..............................., născut în localitatea ....................................., 
la data de............................., posesor al actului de identitate, seria........, 
nr...................................., eliberat de ................................................, la data 
de....................................,codul numeric personal...........................................,în 
calitate de PRESTATOR DE SERVICII (EXECUTANT), am încheiat prezenta 
convenţie civilă în următoarele condiţii stabilite de comun acord: 

II. Obiectul convenţiei civile 
-activitatea / lucrarea care  urmează să fie prestată........................…….. 
- remuneraţia brută stabilită prin prestaţie............................................…. 
-  data efectuării plăţii remuneraţiei.......................................................… 
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
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                1. Angajatorul se obligă: 
- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale; 
- să creeze prestatorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu 

respectarea normelor de protecţia muncii; 
- să reţină şi să vireze impozitul prevăzut de lege pentru venitul realizat 

de prestator. 
 2. Prestatorul se obligă: 
- să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în 

condiţiile şi calitatea cerute de beneficiar; 
- să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de 

beneficiar pentru salariaţii săi: 
- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii. 
IV. Durata convenţiei civile: 
- durată nedeterminată / determinată........................................., timpul 

de lucru. 3 ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 
lit. a din Legea nr. 130 /1999). 

- durata executării lucrării..........( pentru activităţii prestate la asociaţiile 
de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit.b din Legea 130 / 1999). 

V. Modificarea convenţiei civile 
Modificarea oricărei clauze a convenţiei civile se poate face numai prin 

înţelegeri între părţi, convenită în scris, prin act adiţional. 
VI. Încetarea convenţiei civile 
Prezenta convenţie încetează: 
1. prin acordul scris al părţilor; 
2. din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 

15 zile lucrătoare. 
VII. Răspunderea părţilor 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

asumate prin prezenta convenţie civilă atrage răspunderea părţii în culpă, în 
afara cazurilor de exonerare prevăzute de lege; 

Litigiile ivite în derularea prezentei convenţii civile se soluţionează pe 
cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe 
cale amiabilă. 
Prezenta convenţie civilă a fost încheiată în trei exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de 
muncă.................................................................................... 
ANGAJATOR / BENEFICIAR,        PRESTATOR DE SERVICII (EXECUTANT), 
_________________________    ________________________________              

L.S. 
Avizat, 
Funcţionarul inspectoratului teritorial de muncă 
Numele şi prenumele................................Semnătura........................... 
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Agenda de lucru 

 
Conferinţa naţională pentru lansarea Proiectului MATRA         

Şanse egale pentru copiii rromi - prin programe  
de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor 
       Sinaia, 12 – 14 octombrie 2001-07-17   
     Agenda de lucru 

Vineri, 12 octombrie 
13,00 – 18,00 – Sosirea participanţilor 
19,00 - Cină 
Sâmbătă, 13 octombrie  
7,30 – 8,40 – Mic dejun  
9,00 – 10,00 – Deschiderea oficială 
Alexandru Crişan - preşedintele executiv al Centrului Educaţia 2000+ 
Frans van Helsdingen - Ambasada  Olandei  
Ştefan Popenici  - consilier MEC 
Ioan Neacşu -  director general la Direcţia Generală pentru Evaluare, 

Prognoze şi Dezvoltare – MEC 
Jenne van der Velde - coordonator din partea MATRA – SLO Olanda   
Gheorghe Sarău -  Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limbile 

Minorităţilor- MEC  
10,00 – 10,30 – Christina McDonald (OSI / IEP Budapesta), Camelia 

Cornean  (CEDU): Rezultatele evaluării  programului Dezvoltare  şcolară în 
comunităţi cu rromi 

10,30 – 11,00 – Pauză de cafea 
11,00 – 11, 20 – Cătălina Ulrich – Centrul Educaţia 2000+  şi Jenne van 

der Velde – SLO:  Prezentarea noului proiect de Program “ Şanse egale  pentru 
copiii rromi – prin programe de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor “          

11,20 – 13,15 – Prezentări comparative: 
Mihaela Zătreanu, Isabela Bănică şi Ana Maria Costef: Cultura rromani 

– cărţi pentru copii 
Şerban Iosifescu: Management, autoevaluare instituţională 
Dana Voicu – Romani CRISS şi Louis Ulrich: Implicarea familiei în viaţa 

şcolii. Proiecte de istorie orală 
Anca Nedelcu – Educaţie interculturală 
Lucian Ciolan – Teme cross-curriculare 
Mihaela Ionescu, Managementul clasei 
Gabriela Iaurum şi Victoria Trif – Educaţie remedială 
13,15 – 13,30 - Întrebări        
13,30 – 15,00 – Prânz 
15,00 – 17,00 – Strategii de implementare  a proiectului la nivelul şcolii, 

judeţului şi regiunii (I) 
17,00 – 17,30 – Pauză de cafea 
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17,30 – 19,00 – Strategii de implementare a proiectului la nivelul şcolii, 
judeţului şi regiunii (II) 

19,00 - Cina  
Duminică, 14 octombrie 
7,30 – 8,40- Mic dejun 
9,00 – 10,00 – Elaborarea palnurilor de implementare şi condiţii de 

finanţare 
10,00 – 11,00 -  Prezentarea de strategii pe judeţe 
11,00 – 11,30 – Încheierea conferinţei 
12,00 - Eliberarea camerelor 
12,30 – Prânz 
13,30 -  Plecarea participanţilor 

 
 
Raportul unei întâlniri de lucru   

 
Raportul întocmit de Romani Kris (GCECWCR) din 
Marea Britanie despre şedinţa desfăşurată la 
Woolwich la data de 30. 03. 2000, privind 
organizarea celui d-al 5-lea Congres Rrom 

La întrunire au fost prezenţi:  
Josie Lee, Preşedinte - GCECWCR;  
Charles Smith - GCECWCR; 
Dragoljub Ackovich, lider -  Partidul Congresului Rrom din Iugoslavia 
Vicepreşedinte al Federaţiei Rome din Balcani;  
Veerendra Riśi, preşedintele Institutului Rom din India;  
Valdemar Kalinin (Belorus / Camden TES) GCECWCR; 
Ilhan Tchavdar (Bulgaria) GCECWCR; 
Jaśar Erguin (Turcia); 
Dr. Thomas Acton, Universitatea Greenwich - GCECWCR; 
Grattan Puxon, cooptat în GCECWCR; 
Deschizând întrunirea, Josie Lee a spus că este foarte bine că au venit   
Acko din Belgrad şi Rishi, o Ehavo, din partea bătrânului Rishi (care a 

participat  la primul Congres Rom din anul 1971, în calitate de diplomat al Indiei 
la Londra). Bine aţi venit! -  a spus Josie întregii asistenţe. 

Charles Smith a informat asistenţa despre cum Romani Kris din Marea 
Britanie a organizat, în urmă cu treizeci de ani, Primul Congres Rom. A trimis 
delegaţi la toate congresele – la Geneva, Göttingen şi la Varşovia în anul 1990. 
Dar a sosit şi invitaţia de a trimite delegaţi la cel de-al 5-lea Congres de la Dan 
Hag. Congresul trebuia să fie organizat acum pe 8 aprilie 2000 . Dar nu s-a 
realizat. 
“Romilor, au trecut zece ani şi încă nu avem congres. De aceea, noi,  Romani 
Kris, ne oferim să ajutăm IRU. Noi vom găsi un loc aici, astfel încât Congresul 
să-şi poată desfăşura activitatea sa ”.  Pentru acest lucru – a spus Charles – el 
l-a cooptat pe Grattan, care a fost vechiul secretar –general al IRU. 

 52



 

Grattan Puxon s-a ridicat să spună că nu mai vrea să fie din nou 
secretar general. Dar când a fost război în Serbia şi au fost omorâţi mulţi rromi 
la Kosovo, iar 70.000 au fugit de acolo, el a dorit să nu li se facă nimic. “ În 
oraşul nostru, Colchester, am făcut demonstraţie în stradă contra NATO, pentru 
că a bombardat Belgradul, Novi Sad şi multe alte oraşe – din ceea ce am auzit 
de la Osman Balić la Niś, băiatul lui Sait Balić, ar fi că 150 de rromi au murit  
din pricina bombelor, iar 300 de case ale rromilor au fost rase de pe faţa 
pământului. Consider că trebuie organizat deîndată cel de-al 5-lea Congres, dar  
o întrunire mare de rang egal cu congresul. Să facem un congres de acelaşi 
rang, o mobilizare mare cu toţi activiştii din toate ţările în care există o uniune 
rromă, o organizaţie. 

“Fraţilor, când rromii sunt omorâţi şi la Ehavoren – nu numai la Kosovo, 
sau în România, în Slovacia, în Republica Cehă, în multe alte oraşe – trebuie 
să ne ridicăm, să ieşim în străzi, să declanşăm un mare protest. Trebuie acum 
ca statele să-i asculte şi pe rromi.” 

Dragoljub Acković a spus că partidul său a făcut o mare demonstraţie la 
Belgrad, ieşind în stradă 10.000 de rromi. El a apreciat că  este posibil să existe 
20.000  de activişti, în toate ţările – spune el, din treizeci de oraşe – care să 
iasă într-o singură zi cu toţii în stradă. Iar această zi trebuie să fie 8 Apnilie 
2001, când este Ziua Romilor, după cum a fost aleasă de I-ul Conges de la 
Londra. Steagul rrom, steagul nostru, îl vom înălţa în această zi. “ Avem un an  
ca să pregătim toate activităţile congresului, ale întrunirii. Trebuie ca noi toţi să 
lucrăm laolaltă, în mod egal, toţi cei din colectivul de organizare a congresului, 
încât întrunirea să fie reuşită.” Acko, ca vice-preşedinte al BRF – Federaţia 
Rromă a zece state din Balcani – va intra în legătură, va discuta cu toţi, acum, 
în mai, când  va fi organizată o întrunire a Federaţiei  la Sofia, în Bulgaria.   
Oamenii întruniţi acolo, lideri din zece state, vor discuta la conferinţă despre 
cum congresul să fie  puternic – despre ceea ce trebuie făcut pentru Congresul 
de anul viitor de la Londra. Totul constă în a face o coordonare bună între  
toate uniunile rrome – grupuri, uniuni, toate organizaţiile din întreaga Europă, 
America, Canada, Australia. Când s-a organizat primul Congres, mai înainte cu 
treizeci de ani, existau vreo 10 organizaţii, mici şi mari, cu toate, astăzi însă 
avem 300 - 400 de organizaţii.  Chiar dacă  lucrăm împreună, cot la cot, totuşi 
trebuie un colectiv bun de coordonare, aşa încât să ieşim foarte, foarte bine. Să 
aveţi noroc! ”  

Statele care au reprezentanţi în Federaţie sunt: România (Nicolee 
Gheorghe), Bulgaria (Vèlko Kostòv, preşedinte), Ungaria, Iugoslavia, Grecia, 
Macedonia, Bosnia, Albania, Croaţia, Slovenia a mai spus Àcko.  

Ilhan Tchavdar a spus că îi va contacta pe prietenii săi din  Bulgaria ca 
să îi informeze despre cum merge organizarea Congresului. 

Valdemàr Kalìnin, luând cuvântul, a arătat că va merge în vară la 
Moscova şi va trimite scrisori grupurilor de rromi din Federaţia Rusă, din 
Belarusia,  Ukraina, Moldova, în Polonia, în Ţările Baltice - Lituania, Estonia şi 
Letonia.  În felul acesta activitatea secretariatului va fi realizată în aceste ţări. 

După unele discuţii, Charles Smith  a spus că este posibil ca Romani 
Kris să organizeze întrunirea de la Londra la 8 Aprilie 2001 – poate împreună 
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cu Parlamentul – deoarece se vor marca treizeci şi cinci de ani de la Ziua  
Constituţiei / Legii şi  treizeci de ani de la ziua Congresului.  

Veerendra Riśi a spus că va merge la tatăl său la Chandigarh şi ei, 
amândoi, vor discuta despre cum să revitalizeze la New Delhi  problematica 
rromă. Tatăl său, Riśi, a realizat multe pentru rromi şi cu rromii. A adus lideri 
rromi şi la Indira Gandhi, a făcut vestipata rrome, festivaluri, în Chandigarh.  

Datorită lui mulţi rromi au venit pe pământul vechi, în India. “ Acum,” a 
spus Riśi, “ trebuie să întreprindem o nouă activitate diplomatică, încât să se 
audă că rromii au un ţinut matern, că aveţi o ţară, India, care vă priveşte ca pe 
copiii săi. Chestiunea rromă trebuie pusă, iarăşi cu fermitate, la ONU. ONU 
trebuie să-i invite pe rromi în Kosovo şi să găsească soluţia cum rromii să se 
reîntoarcă la casele lor. În aceste activităţi şi India poate să ajute.”  

Dr. Thomas Acton, profesor de rromologie la  Universitatea Greenwich, 
a arătat că au la dispoziţie un an întreg ca să procedeze la organizarea 
Congresului. Astfel, fiecare comunitate, fiecare grup dispune de destul timp ca 
să caute bani de deplasare şi de şedere la Londra. 

Secretariatul trebuie să caute locuinţe, spaţii în care se va desfăşura 
Congresul şi spaţii unde se vor desfăşura întrunirile pe comisii ” a mai spus Dr. 
Acton. “Vom căuta o sală mare la Woolwich, la Primărie.” 

A spus că împreună cu Congresul va face o conferinţă academică, aşa 
cum s-a făcut în Polonia la cel de-al patrulea congres. 

Această conferinţă va putea să aducă ceva bani pentru delegaţii  
Congresului.  Acum se observă că  va costa cam 45 pounds / lire de om pe zi 
pentru cazare şi masă. 

În afară de căminele studenţeşti vizate, pe care le poate oferi 
Universitatea din  Greenwich, el şi alte persoane din cadrul Secretariatului vor 
căuta hoteluri, mici şi mari, existente în oraşul Greenwich. Secretariatul îi va 
solicita pe toţi cei de la Romani Kris să-i cazeze pe delegaţii care vor sosi în 
Londra la ei acasă. 

Dr. Acton a fost de părere că este mai bine să nu caute sau să ceară 
bani sau ajutor de la unii oameni cu dare de mână dinafara comunităţii rrome , 
dar să vadă cum s-ar putea ca acest congres să fie organizat pe speze proprii, 
aşa cum a fost Primul Congres Rom Internaţional.   

A mai arătat că cel de-al 5-lea Congres trebuie să organizeze o 
sărbătoare aniversară pentru cei 30 de ani de la desfăşurarea întâiului Congres 
Rrom, ziua în care steagul a fost înălţat, imnul adoptat. De aceea întâlnirea 
trebuie să fie  bine organizată şi inteligent. 

Este posibil, a spus el, să fie întrebată fiecare organizaţie pentru a da 
ceva, puţini bani pentru Congres. După cât de mare este organizaţia, după cât 
de bogată este ţara. Atât cât pot să dea. Astfel, Romani Kris din Marea Britanie 
poate da 20 penny  pentru cei care vor veni din Europa de Sud - Est, unde 
acolo statele sunt sărace, poate da 2 penny pentru fiecare om. 

Vàldemar Kàlinin a spus că este mai bine dacă azi rromii , organizaţiile 
lor vor solicita sprijinul de la oamenii lor, căci nu este bine ca de fiecare dată să 
se ceară de la gage.  
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Personalul din Secretariat acum s-a dus să vadă facultatea. Au 
constatat că într-un bloc studenţesc pot fi cazaţi 255 de inşi, existând acolo şi o 
parcare pentru 40 de maşini.  Casa “ Thomas Spencer ” este dotată cu o 
cafenea în care pot servi masa 90 de oameni. Se poate, de asemenea, pregăti 
mâncare de către cei care doresc. În imobil există  două săli mari cu o 
capacitate de până la 40 de persoane – un loc bun acolo unde să se adune 
pentru dans, pentru recepţia de seară a Congresului.    

Clădirea  universitară “ Thomas Spencer ” poate fi oferită din 9 aprilie 
2001. În facultatea Woolwich a Universităţii Greenwich (acolo ajungi venind de 
la staţia Gara Greenwich Arsenal) există o sală de expunere în care pot să  
încapă 300 de persoane şi mai există şi alte săli  pentru comisiile din cadrul 
sesiunii şi pentru alte activităţi. 

La sfârşit, cei de la Secretariat s-au dus să  vadă Primăria din  
Woolwich, acolo găsind o sală mare şi curată. Toţi s-au pronunţat că este mai 
bine să fie aici Şedinţa de deschidere a celui de-al 5-lea Congres. 

Toţi vor trimite faxuri, e-mail-uri şi vor  telefona acelor persoane pe care 
le veţi recomanda Congresului şi Secretariatului.    

 
Secretariatul, 
Charles Smith 
Romani Kris 
Fax / tel. 0044 1708 868986 
e–mail : thegypsycouncil@btinternet com 
Dragoljub Ackovic 
Rromani Kongresikani Pàrtija 
 Fax 00381 113244 526 
 Tel 00381 113248 888 ext. 309 
 e–mail: romaindoc@ptt .yu 
 Dr Thomas Acton 
Greenwich University 
Fax 0044 181331 8905 
Tel 0044 181331 8923 e–mail:  
T.A.Acton@Greenwićh.ac.uk
Grattan Puxon 
Fax 0044 1206710 304 
Tel 0044 1206523 528 

 
(Traducerea din varianta rromă: Gheorghe Sarău). 
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Apelul 

 
3 aprilie 2001 

Dragi prieteni, 
Am plăcerea de vă trimite, alăturat, Apelul  lansat de participanţii la 

Seminarul organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Comisia Naţională a 
României pentru UNESCO, în ziua de 3 aprilie 2001, cu tema Programe 
strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind participarea rromilor la 
procesul de învăţământ, cât şi materialele conexe seminarului.  

Gheorghe Sarău,  
inspector pentru limba rromani în Direcţia de Învăţământ în Limbile 
Minorităţilor Naţionale din MEC  
 

A P E L 
 
Participanţii la Seminarul organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO cu tema Programe strategice 
ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind participarea rromilor la procesul 
de învăţământ, pornind de la experienţa acestora în cadrul proiectelor 
educaţionale iniţiate de ONG-uri rrome şi nerrome adresate rromilor, solicită ca 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării să aibă iniţiativă legislativă în scopul 
completării articolului 20 al. (1) - (4) din Legea Învăţământului nr.84 / 1995 
pentru a facilita învăţământul de recuperare şcolară (alfabetizare, completarea 
de studii) la clasele I-IV, avându-se în vedere specificul rrom, existenţa unui 
segment de populaţie şcolară care nu se bucură de oferta educaţională (copii 
care au părăsit şcoala de cel puţin 2 ani şi cu vârste până la 14 ani, copii şi 
tineri care nu au frecventat niciodată şcoala, părinţii acestora care doresc 
cursuri de alfabetizare, de recuperare şcolară sau de recuperare şi 
profesionalizare prin însuşirea unei meserii). 

S-a solicitat ca articolul enunţat mai sus să cuprindă în formularea sa 
organizarea de forme de învăţământ intensive, cu frecvenţă redusă şi la fără 
frecvenţă, pornindu-se de la realitatea că potenţialii elevi – copii, tineri, adulţi – 
în general ştiu să citească, dar nu ştiu să scrie, astfel încât durata cursurilor 
pentru ciclul I-IV să poată fi de cel mult doi ani calendaristici ”. 

 
(concepere text: Gheorghe Sarău) 
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Scrisoare de lobby 

 
O scrisoare de lobby pentru un Protest 

 
Romilor, 

Vă trimit în ataş (anexă) Scrisoarea de protest şi informaţiile despre 
ceea ce Ii se face rromilor în Italia. Este foarte important să puteţi scrie o 
scrisoare a voastră personală, care va avea un mai mare efect.                                         

Numai dacă nu puteţi, atunci luaţi scrisoarea noastră şi treceţi numele 
gageilor pe care le veţi vedea mai jos, de asemenea, numele vostru şi trimiteţi 
scrisoarea. Dacă aveţi vreo problemă cu deschiderea ataşului, vi-l vom trimite 
încă o dată.  

Scrisoarea trebuie să o trimiteţi de la orele 10,00 până la orele 12,00  
(după ora Europei Centrale). Prietenii noştri  care sunt în America, 

Canada, Australia şi în Asia trebuie să trimită scrisoarea între orele 10,00 – 
12,00, după ora locală.  

Cei care au două sau trei e-mailuri să trimită aici toate adresele pe care 
le au. Ar fi bine dacă la trimitere ne veţi înştiinţa. 

Scrisoarea de protest o vom trimite la cele trei adrese de mai jos şi 
fiecare în ţara sa  trebuie să remită textul la Ambasada Italiei. 

Fraţilor, 
A doua acţiune pe care RCN  (Romani Crisis Network) vrea să o 

realizeze este cea cu rromii din Italia care trăiesc în campusuri. Acolo nu dispun 
de condiţii de viaţă. Nu au condiţii sanitare. Au dificultăţi în a se încadra pentru  

a lucra, de a-şi trimite copiii la şcoală şi altele. Nu au voie să iasă din 
campus când doresc. Poliţia face razii, iar fraţii noştri se găsesc acolo ca într-o 
veritabilă închisoare. Guvernul italian acum îi aruncă afară din casele lor şi le 
spune să nu îndrăznească să spună nimic, pentru că îi vor deporta – îi vor 
trimite afară din Italia.  

De aceea: 
În ziua de 6 noiembrie 2000, membrii RCN existenţi pe cele cinci 

continente vor întreprinde acţiuni prin care să blocheze fax-urile şi computerele 
din birourile Guvernului italian şi să-i întrebăm DE CE FAC EI  ASTA? 
(Scrisoarea de protest  pe care trebuie să o trimiteţi şi adresele vi le vom 
trimite pe data de 3 noiembrie 2000). 

Iar acum vrem să vă rugăm să transmiteţi această informaţie la cât mai 
multe persoane care să participe la ceea ce facem, să arătăm gageilor că 
există rromi care se gândesc la rromii de acolo, de la ei, şi că nu pot să se 
joace cu noi. 

Chiar şi dacă până atunci nu ne trimiteţi o mică scrisoare, atunci să ne 
spuneţi cum veţi lua parte la acţiunea noastră, vă rugăm deci să  vă conformaţi, 
deoarece trebuie să ştiţi că numai AŞA SUNTEM PUTERNICI!  

Este nevoie neapărat să ştim persoanele care vor trimite scrisori prin fax 
sau e-mail. Adresa noastră este: opre_roma@hotmail.com  
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/…/ Mulţumim foarte mult tuturor  celor care ne veţi trimite informaţii, 
sugestii, în special persoanelor care ne vor trimite o scrisoare de participare la 
această acţiune. 

Să  fiţi sănătoşi şi norocoşi, fraţii mei ! 
Sus rromule!  
RCN – Romani Crisis Network 
(See the English version 
(Traducerea din versiunea rromă: Gheorghe Sarău ) 

 
Invitaţia 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       Opera Naţională din Bucureşti  
Maestrul Ludovic Spiess 
Directorul General al  

OPEREI NAŢIONALE  din BUCUREŞTI 
are onoarea de a invita pe  
-------------------------------------- 
      la spectacolul 
     T R A V I A T A  

care va avea loc  vineri, 22 iunie 2001, ora 18,30 
Locuri rezervate: rd. 7, locuri: 9, 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Curriculum vitae 
 

       Mostră C. V. 
 
Numele şi prenumele:   S A R Ă U      G H E O R G H E   
Părinţii:  PETRE  (decedat) şi  Ioana  Sarău 
Naţionalitatea: română  
Cetăţenia: română  
Data naşterii: 21 aprilie l956  
Locul naşterii: Segarcea Vale, jud. Teleorman 
Adresa: România , Bucureşti, str. Maria Tănase nr.3, sect.4, cod 

poştal:75168 , Bloc 13 , sc. I, et. V, ap.20; tel. / fax:0040-1-3300513 
Profesia:  profesor de limbi străine 
Ocupaţii actuale principale: 
- inspector pentru limba rromani  în  Direcţia Generală de Învăţământ 

pentru Minorităţile Naţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale (str. General 
Berthelot nr.30, Bucureşti, România). 

- profesor de limba rromani la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
din cadrul  Universităţii din Bucureşti, la secţiile indianistică (hindi-romani) şi 
rromani. 

Activităţi didactice în străinătate: 
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- profesor de limba rromani  la " Cursurile internaţionale limba, literatura 
şi cultura rromilor şi sintilor ", desfăşurate la Beeskow (Germania), în  perioada 
5-15 iulie l998 şi  3 -19 iul .1999, la invitaţia Uniunii Internaţionale a Rromilor, cu 
sediul la Berlin. 

Studii  universitare: - Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
Universităţii din Bucureşti, secţiile rusă- maghiară, promoţia 1983. 

Limbi studiate în regim facultativ (înscrise pe  fişa matricolă):  
bulgara şi spaniola. 
Limbi studiate individual în timpul studenţiei: limba rromani 

(ţigănească), începând  din anul 1983, la încurajarea prof. univ. dr. Gheorghe 
Mihăilă, a prof. univ. dr. Emil  Vrabie şi a lect. univ. Ioana Prioteasa. 

Alte limbi studiate: hindi şi sanskrită ( în anul univ.1996/1997), ca 
limbă facultativă.  

Limbi străine cunoscute: 
-  rromani (ţigănească), rusă, bulgară, maghiară, spaniolă. 
Titluri: doctor în filologie, cu o temă din lingvistica rromă (indo-

europeană), intitutulată " Dialectul rromilor spoitori (xoraxano) din România ", 
având ca îndrumător pe  prof. univ. dr. Lucia Wald). Titlul a fost acordat în data 
de 28 septembrie 1998, cu prilejul susţinerii publice a tezei, şi validat de MEN 
prin O MEN nr. 3460  emis în 15 martie 1999 (diplomă seria R, nr. 0003597). 

Specializări (pentru lb.rromani): la Cursurile internaţionale  de vară de 
limba, cultura şi literatura rromilor  desfăşurate în Finlanda ( Karjaa, iul.-
aug.l991), Italia (Roma, iul.1992), Franţa Saint André de Sangonis/Montpellier 
( sept.-oct. l993, oct. l995, oct. l996 );   

Alte specializări:  Cursuri de vară de limba şi literatura bulgară 
(Universitatea din VelikoTărnovo,august 1980), maghiară (Universitatea din 
Debreţin, iul.-aug.1981), rusă (Moscova, sept.1990), spaniolă (Universitatea 
din Zaragoza, în sediul său de vară din Jaca; aug.1994 , 2 săpt; iul.1996, 2 
săpt.). 

Alte acte dobândite: 
 - certificat de atestare a gradului didactic: definitivat (1991); 
 - atestat de traducător-translator din (în) limba rromani  acordat de 

Fundaţia "Rromani Baxt " din Franţa, afiliată Centrului de Studii  Ţigăneşti  al  
Universităţii Sorbona din  Paris; 

- certificat de traducător din literatura rusă, acordat de Ministerul Culturii 
din România; 

- atestat de editor, acordat de Ministerul Culturii din România; 
Distincţii şi Premii: 
*Locul II pentru "Limba romani. Manual editat de Editura Didactică şi 

Pedagogică din Bucureşti (l994)", acordat la cel de-al  2-lea Concurs 
internaţional de creaţie rromă, desfăşurat la Lanciano (Italia), în  anul  1995, de 
către d-l Santino Spinelli , preşedintele "Asociaţiei Them Romano " din 
Lanciano. 

*Locul II pentru " Culegerea de texte în limba  ţigănească " (publicată 
de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, în l995 [1996] ), la cel de-al 
4-lea Concurs internaţional de creaţie rromă de la Lanciano (Italia), acordat , în 
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12 iulie l997,de Asociaţia " Them Romano”; preşedinte: Santino Spinelli.  
* Premiul " Hidalgo" pe anul 1995 (atribuit însă  în luna martie 1999, la 

Madrid, de " Presencia Gitana", pentru contribuţiile aduse în domeniul 
promovării limbii rromani în lume); 

* Premiul pentru carieră, pe anul 1999, atribuit în  23 octombrie 1999 
de organizaţia rromilor italieni " Them Romano", la Lanciano, pentru 
contribuţiile avute la promovarea limbii rromani în lume şi la şcolarizarea 
rromilor; 

* Premiul " Partidei Romilor " acordat în 23 octombrie 1999 pentru 
contribuţiile aduse la promovarea limbii rromani şi a rromilor în cei 10 ani de la 
Revoluţie până în prezent.  

* Decoraţie şi diplomă cu prilejul împlinirii a 25  de ani de la înfiinţarea 
secţiei de limbă  hindi în România, înmânate în cadrul ceremoniei desfăşurate 
la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (str. Pitar Moş, 7-13 ) de către 
Ambasadorul Indiei la Bucureşti, scriitorul Rajiv Dogra, în ziua de 29 martie 
2000, orele 11,00.  

* Premiul III . Categoria O ( monography on gypsy language) [pentru 
Teza de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în 28 septembrie 1998 la 
Universitatea Bucureşti], acordat de  Associazione " Them Romano " (Mondo 
Zingaro) din Lanciano (CH - Italia, via S.Maria Maggiore, 12), la cel de-al 7-lea 
Concurs internaţional de creaţie rromă " Amico Rom " în data de 28 octombrie 
2000. 

Starea civilă: căsătorit cu Maria Sarău, profesoară de limba română la 
Liceul de Muzică "Dinu Lipatti ", Bucureşti; 

Copii: Adriana Sarău (n.1987), elevă la Liceul de Muzică "Dinu Lipatti " 
din Bucureşti, clasa de pian; 

Vechime în câmpul muncii ( în ian. 2002): 29 de ani (din care: 20 ani 
în specialitate (cu studii superioare), 4 ani şi 3 luni (studii medii), 9 luni stagiu 
militar; 4 ani studii universitare). 

Cronologia studiilor şi a  ocupaţiilor:  
- În perioada 1962-1966, elev în cl. I - a IV-a  la  Şcoala din satul 

Olteanca, com. Segarcea Vale, jud. Teleorman, iar în perioada 1966-1971 - cl. 
a V-a - a VIII-a, la aceeaşi şcoală; 

- În intervalul 1971-1974, elev la Şcoala profesională de chimie din 
cadrul Liceului industrial de chimie din Turnu-Măgurele, la clasa de "operatori  
chimişti “; 

- În anul şcolar 1974 - 1975, elev la cursurile la fără frecvenţă ale 
Liceului Teoretic " Unirea", secţia "uman", din oraşul Turnu Măgurele, unde 
promovează cl.a IX-a şi a X-a; 

- În  toamna anului 1975, după  susţinerea unor  examene de diferenţă, 
trece în anul III  la cursurile serale ale Liceului industrial de chimie din Turnu 
Măgurele, secţia " tehnologie chimică", pe care o urmează în intervalul  1975- 
1978. În toată perioada studiilor liceale, lucrează în paralel (29 iunie 1974 - 27 
sept. 1978) ca operator chimist, la panoul de comandă, la fabricarea acidului 
azotic în Combinatul de îngrăşăminte chimice din Turnu Măgurele;  
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- În perioada 28 sept. 1978 -  30 iun.1979,  serviciul militar (termen 
redus) la Corbul de Sus, jud. Constanţa;         

- În intervalul sept. 1979 - iulie 1983, student al Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti), la  secţiile rusă- maghiară; 

- În perioada 1 sept.1983 - iun.1984, profesor de limba rusă la Şcoala 
nr.3 şi la Şcoala nr. 2 din Municipiul  Satu Mare;  

- În intervalul iunie 1984 - mai 1990, profesor de limba rusă, traducător 
din limbile maghiară, bulgară şi rusă în Bucureşti;  

- Cu începere de la 1 iunie 1990 şi până în data de 30 apr.1998, 
referent de specialitate, apoi inspector de specialitate în Ministerul 
Învăţământului (Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, apoi Ministerul Educaţiei şi Cercetării), în cadrul  Direcţiei de Relaţii 
Internaţionale - Serviciul de relaţii bilaterale (referentură exemplară cu Ungaria, 
Spania, India, Portugalia, Albania, Vietnam, Mongolia, Bulgaria, ţări din 
America de Sud şi Centrală ş.a., cursuri de vară româneşti etc.); 

- În  paralel cu activitatea din Ministerul Învăţământului, în perioada 
1990 - 1991 este profesor de limba rusă (la Şcoala nr.165 din Bucureşti), iar în 
intervalul 1991- 1994 - profesor de limba romani  la Şcoala Normală din 
Bucureşti; 

- În perioada 1 mai 1991 - 30 aprilie 1998,  metodistul Ministerului 
Învăţământului pentru limba rromani, colaborând intens cu D. G. Î. M. N. din 
Minister; 

- Din  luna  febr.1992 şi până în anul 1998 -  doctorand al Universităţii 
Bucureşti în domeniul limbii rromani; îndrumător: prof. univ. dr. Lucia Wald.  
Titlul de doctor în filologie este obţinut în 28 sept.1998, cu o teză consacrată 
dialectului rromilor spoitori din România;   

- Din anul  univ. 1992 /1993  şi până în prezent, predă ore de limba 
rromani (curs facultativ = limba a treia ) la Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine din Bucureşti. Cu începere din anul univ. 1997/1998 predă limba 
rromani şi la secţia de  indianistică (iniţial, în regim de " plata cu ora"), iar din 
anul univ.1998 / 1999 se angajează, prin cumul, la Universitatea Bucureşti, 
unde asigură orele de limbă rromani în cadrul secţiei de limbă şi literatură 
rromani B, înfiinţată la iniţiativa sa şi cu sprijinul " Partidei romilor "; 

-  Din 1 februarie 1999 şi până la 31 august 2000, norma de bază 
rămâne la Universitatea Bucureşti (unde se transferase după ocuparea postului 
de lector de limbă rromani, prin concurs), în Ministerul Educaţiei Naţionale 
funcţionând în perioada respectivă în regim de " cumul ".  

- De la data de 1 iul.1997 şi până în prezent este încadrat prin cumul, 
succesiv, ca redactor, redactor şef-adjunct, redactor şef la publicaţia " Asul de 
teflă " a " Partidei romilor";   

 - De la  data de 1 mai 1998  şi până  în prezent, îşi continuă activitatea 
de inspector în MEN, trecând, prin concurs (la 1 mai 1998), de la Direcţia de 
Relaţii Internaţionale, la Direcţia Generală de Învăţământ  pentru Minorităţile 
Naţionale, ca inspector pentru învăţământul în limba rromani.  

- De la 1 septembrie 2000 se transferă cu norma de bază de la 
Universitatea Bucureşti (unde funcţionează, în continuare, în paralel, prin 
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cumul, ca lector universitar) la Ministerul Educaţiei Naţionale, în D.G.Î. M. N., 
pe postul de inspector pentru limba rromani ( pe care funcţionează neîntrerupt 
din data de 1 mai 1998 şi până în momentul de faţă).   

 
 
Recomandarea (personală sau administrativă  
pentru o persoană fizică) 
 
Gheorghe Sarău 
Lect. univ. dr. la secţia de limba rromani 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
Universitatea Bucureşti 
 
   Recomandare 
 
Subsemnatul, Gheorghe Sarău, profesor de limba rromani şi inspector 

pentru  limba rromani şi rromi în Ministerul Educaţiei Naţionale, am plăcerea să  
îl recomand pe domnul  Căpăţână Şerban Dan, student în anul III la secţia 
indianistică ( hindi – rromani) din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine 
Bucureşti, în vederea obţinerii unei burse de studiu în domeniul indianisticii, în 
India, pentru anul universitar 2000 – 2001. 

Domnul Căpăţână Şerban Dan a manifestat  interes pentru studiul 
limbilor  rromani şi hindi, căutând să sesizeze legătura tipologică dintre 
acestea, dar şi să  le însuşească, într-un termen scurt, la nivelul limbii vorbite. 

De bună seamă că un stagiu de specializare în domeniul limbii hindi, în 
India, îl va ajuta să-şi cimenteze achiziţiile lingvistice şi să poată vorbi mult mai 
bine această limbă. Pe de altă parte, perfecţionarea în domeniul limbii hindi îl 
va ajuta să observe mai bine  asemănările şi deosebirile dintre cele două limbi 
neo-indiene studiate, anume: hindi şi rromani, şi pe care să le aplice, alături de 
colegii săi studenţi din anul III, cu prilejul indicării etimologiilor indiene în 
dicţionarul  limbii rromani comune, la care, de altfel, lucrează şi studentul 
Căpăţână Şerban Dan.   

lect. univ. dr. Gheorghe Sarău 
31 ianuarie 2000  
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Texte reprezentând materiale de 
consultanţă şi de informare  

 
Afişul 

 
Nu poţi picta 

 
Nu poţi picta  
alb pe alb, 
negru pe negru. 
Fiecare are nevoie de celălalt 
Pentru a se remarca. 

( Manu di Bango; solist vocal african rezident în Franţa) 
 

Pentru un afiş clasic, vezi şi textul de mai jos, care şi el poate fi 
prezentat sub formă de afiş, nu numai ca «  fluturaş »:  

 
Fluturaşul 
Vino să votezi !  

 
ÎN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2000  VIAŢA TA SE VA SCHIMBA  ÎN 
BINE!  
VOTEAZĂ!  
VEI AVEA UN OM  ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI!  
EL VA LUPTA PENTRU TINE!  
EL TE VA AJUTA!  
Când votezi trebuie:                        
• Să votezi la secţia de votare care este aproape de casa ta. Întreabă 

unde este! 
• Dacă nu eşti acasă, poţi vota la orice secţie de votare. Cere să fii 

trecut pe lista suplimentară!   
• Să votezi între orele 6.00 -  21.00!  
• Să ai la tine buletinul de identitate, ca să poţi vota!  
• Primeşti 3 buletine de vot ( pentru deputaţi, senatori şi preşedinte) şi 

ştampila cu care vei vota.  
• Ceri ajutorul unui membru din comisie, dacă nu ştii să citeşti!  
• Pui doar o singură ştampilă în interiorul cadrului în care este semnul  

electoral ales de tine!  
• Ceri comisiei să îţi anuleze buletinul de vot, dacă ai greşit, şi vei 

primi altul. 
• Îndoaie buletinul tău de vot şi introdu-l în urnă! 
(Dan Doghi – Cluj / Sorin Sandu  Aurel - Bucureşti) 
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Anunţul 

                       
   Anunţ 

privind  “ Programul de pregătire în  
domeniul jurnalisticii, destinat  tinerilor  rromi ” 

 
Programul de pregătire în domeniul jurnalisticii destinat tinerilor 

rromi, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent din Bucureşti,  este 
destinat tinerilor rromi, între 19-32 ani, care au cel puţin studii medii si doresc 
să urmeze o cariera în presă. 

Timp de trei luni, participanţii vor urma cursuri la Centrul pentru 
Jurnalism Independent din Bucureşti.  După aceea, ei vor lucra în cadrul unor 
organizaţii de presă centrale (30 ore / săptămână) continuând să participe la 
cursuri de două ori pe săptămână. Cursanţii vor primi o bursă pe parcursul 
acestui program. 

Nu vor fi luate in consideraţie candidaturile celor care nu pot rezerva 
acestui program un minim de 40 de ore pe săptămână. 

Nume, prenume  ……………………………………………………………… 
Adresa stabilă………………………………………………………………… 
Altă adresă (dacă e cazul)…………………………………………………… 
Telefon (inclusiv prefixul) ……………………e-mail……………………… 
Data naşterii…………………………………………………………………… 
Ultimele studii absolvite ……………………………………………………… 
Sunteţi student / ă? Unde? ………………………………………………… 
Locul de muncă actual şi funcţia…………………………………………… 
Limbi străine cunoscute (altele decât limba română; indicaţi nivelul de 

cunoaştere):……………………………………………………………………………  
Ce ziare / reviste citiţi în mod obişnuit?…………………………………… 
Ce programe de radio / TV urmăriţi în mod obişnuit?…………………… 
Experienţa anterioară în presă (reviste de liceu, publicaţii ale 

rromilor)…………………………………………………………………………………. 
Alte cursuri de jurnalism frecventate………………………………………… 
Cum aţi aflat de acest program? ………………………………………….…   
Aveţi unde locui în Bucureşti în timpul acestui program? ………………… 
Vă rugăm trimiteţi formularul completat, însoţit de C.V., scrisoare de 

motivaţie şi copie după diploma de bacalaureat (sau diploma ultimei forme de 
învăţământ absolvite), la: 

Centrul pentru Jurnalism Independent 
str. Bibescu Vodă nr. 18, Et. 2, Ap. 4 
sect. IV Bucureşti 
tel. / fax: 335 62 00 
Ultima dată de depunere a înscrierilor este 15 mai 2001. 
Persoanele selectate vor fi chemate la interviu pe 25 sau 26 mai. 

Cursurile vor începe la 4 iunie 2001. 
[Georgiana Ilie, coordonatorul Programului] 
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Comunicatul pentru mass-media 

 
Comunicatul de presă privind acţiunea de la Cluj  
O.P.R.E. Bucureşti 

Nr. 67 / 19.03.2001 
 
În perioada 15-18 martie 2001, în Municipiul Cluj Napoca s-a desfăşurat 

seminarul ”Aportul minorităţilor naţionale la patrimoniul cultural din România - 
Dovezi istorice privind aşezarea şi evoluţia minorităţilor naţionale În spaţiul 
carpato-danubiano-pontic“. 

Seminarul a fost organizat de Organizaţia Proiecte Rrome Etnoculturale 
- O.P.R.E., în parteneriat cu Centrul Naţional Inter-etnica, şi Centrul de 
Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti.  

Seminarul a fost realizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru 
Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, al 
Departamentului pentru Minorităţi din Ministerul Culturii şi Centrului de Resurse 
pentru Comunităţile de Rromi. 

Au participat ca invitaţi d-l Subsecretar de Stat Ivan Gheorghe, şeful 
Oficiului Naţional pentru Rromi, d-l deputat Mihai Radan, preşedinte al Uniunii 
Croaţilor din România, prof. Carol König, director al Departamentului pentru 
Minorităţi din cadrul Ministerului Culturii, d-na Luminiţa Vinulescu şi d-l Sergiu 
Constantin, experţi guvernamentali În Departamentul pentru Relaţii Interetnice - 
Ministerul Informaţiilor Publice, prof. Nicolae Sabău, prof. dr. Nicolae Kallos. 

Din partea minorităţilor naţionale au participat specialişti în domeniul 
istoriei minorităţilor naţionale, care au susţinut comunicări asupra temei 
abordate. 

Lucrările seminarului au evidenţiat importanţa abordării unei asemenea 
tematici în contextul atestării documentare a prezenţei minorităţilor naţionale în 
spaţiul carpato-danubiano-pontic, dar mai cu seamă, în contextul interferenţelor 
culturale fireşti între populaţia majoritară şi cea a minorităţilor naţionale. 

Tot În cadrul lucrărilor seminarului au fost prezentate documentele 
Consiliului Europei cu privire la minorităţile naţionale, la importanţa prezervării 
tradiţiilor culturale şi lingvistice. 

Rezultatul concret al acestui seminar va consta în publicarea unui volum 
cu acelaşi titlu, care va include pagini din istoria minorităţilor naţionale. El se va 
adresa publicului larg interesat de aspecte privind istoria minorităţilor naţionale 
şi a legăturilor cu poporul român de-a lungul timpului. 

Mulţumim instituţiilor care au sprijinit financiar realizarea acestui 
seminar şi în mod deosebit Ministerului Informaţiilor Publice prin Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice. 

 
Biroul de presă al O.P.R.E. 
Director, 
Marconi Rupa 
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Ghidul / Broşura  

 
Ghidul pentru mobilizarea electorală a rromilor  
“ Mergi la vot, frate! “ 

 
Nu uita!  
* Că votul tău este cu adevărat important! 
* Că aparţii celei mai mari minorităţi etnice din România, ce numără 2 -3 

milioane de cetăţeni români de etnie rromă! 
* Că interesele tale nu sunt reprezentate proporţional cu interesele 

comunităţii, iar rromii nu au decât un singur deputat în Parlament şi aceasta din 
cauza lipsei de organizare politică! 

Fă-ţi vocea auzită! 
* Pentru că eşti cetăţean român cu drepturi depline! 
* Pentru că dreptul la vot de a-ţi alege reprezentanţii intereselor tale 

este unul dintre ele! 
Ieşi în faţă! 
* Ca să demonstrezi că eşti deopotrivă român, rrom, şi nu numai “ţigan”! 
* Demonstrează prin votul tău gageilor că “ ţigan” nu înseamnă numai “ 

hoţ, tâlhar, delincvent”, ci şi cetăţean responsabil! 
* Demonstrează gageilor că ştii să-ţi asumi responsabilitatea civică! 
* Demonstrează gageilor că îţi cunoşti şi ştii să-ţi exerciţi drepturile! 
* Demonstrează gageilor că nu au dreptate să te judece numai prin 

stereotipuri negative ce inoculeză ideea de infracţionalitate!  
* Demonstrează gageilor cine eşti cu adevărat, că eşti cetăţean român 

cu aceleaşi drepturi ca şi ei!  
Deci, VOTEAZĂ! 
VOTEAZĂ, dacă îţi pasă de soarta ta! 
VOTEAZĂ, dacă vrei să fii respectat de ceilalţi! 
VOTEAZĂ, dacă vrei să îţi impui drepturile şi interesele! 
VOTEAZĂ, dacă vrei să fii considerat cu adevărat cetăţean român! 
VOTEAZĂ, pentru că poţi face acest lucru! 
Kana  kamen  te  avel  mishto  andar  tumende, 
Jan, phralalen, k-al alosarimata!!! 
Tehnica votării 
Nu este suficient să votezi pentru a schimba ceva, ci trebuie să şi votezi 

corect. Pentru ca votul tău să fie numărat în favoarea candidatului pe care l-ai 
ales, trebuie să ştii următoarele: 

* Care este secţia de votare de care aparţine strada pe care stai. Poţi 
afla acest lucru din presa locală, de pe afişele din locuri publice cu listele cu 
străzile arondate fiecărei secţii de votare sau, mai simplu, încearcă să îi întrebi 
chiar  pe vecinii tăi de stradă.  

* În ziua alegerilor, te poţi duce la vot oricând, între orele 6.00- 21.00.  
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Dar nu oricum, ci având asupra ta un act de identitate (buletin, carte sau 
adeverinţă de identitate), pe care-l vei prezenta membrilor biroului de votare.  

* Pentru a-ţi fi mai uşor să votezi, studiază modelul buletinului de vot de 
la intrarea în secţia de votare şi reţine locul în care este plasat pe listă 
candidatul tău preferat.  

* Odată intrat în secţie, prezintă actul de identitate membrilor biroului de 
votare, care îţi vor căuta numele pe lista alegătorilor ce votează în acea secţie.  

* Nu te nelinişti dacă nu te găsesc! Ei se vor uita la adresa ta din buletin 
şi, dacă stai pe una din străzile distribuite secţiei respective, îţi vor trece numele 
pe o listă suplimentară.  

* Vei primi 2 buletine de vot ( pentru primar şi pentru consiliul local) şi 
ştampila cu însemnul VOTAT.  

* Verifică dacă pe spatele buletinului de vot se află ştampila secţiei de 
votare.  

* Confirmă primirea buletinelor de vot, semnând în dreptul numelui tău 
de pe lista alegătorilor.  

* Trebuie să intri singur în cabina de votare. Dar dacă nu ştii să citeşti 
sau eşti infirm, unul dintre membrii biroului de votare te va însoţi în cabină şi te 
va ajuta să votezi.  

* Găseşte-ţi candidatul preferat pe lista respectivă şi aplică ştampila 
VOTAT în spaţiul în care este înscris numele candidatului tău favorit.  

* Dacă ai greşit, cere biroului să îţi anuleze buletinul de vot şi vei primi 
un altul.  

* După ce ai votat, împătureşte buletinul având grijă ca ştampila secţiei 
de votare de pe ultima pagină să rămână la vedere.  

* Introdu buletinul de vot în urnă şi ai grijă să nu se deschidă. 
*  Înapoiază ştampila VOTAT membrilor biroului. 
Aceştia îţi vor înapoia actul tău de identitate. Verifică dacă ţi-au aplicat 

pe acesta ştampila secţiei de votare şi data. 
Atribuţii ale aleşilor locali 
Alegerile libere reprezintă cadrul democratic în care îi poţi vota pe 

reprezentanţii intereselor tale.  
Prin alegerile locale, cetăţenii îşi deleagă puterea prin vot autorităţilor 

administraţiei publice locale: primarului şi consilierilor locali. Pentru una din 
aceste două funcţii se poate candida din partea unui partid sau ca independent, 
iar durata mandatelor este de patru ani.  

Pentru ca tu să îi poţi vota pe cei mai potriviţi candidaţi care să te 
reprezinte pe plan local, trebuie să cunoşti  ce pot face ei pentru tine, care sunt 
responsabilităţile şi limitele funcţiei pentru care aceştia candidează, anume, 
consiliile locale iau decizii privind administraţia localităţii, iar primarii pun în 
practică aceste decizii. 

Primarul 
Prin votul cetăţenilor, primarul este desemnat şef al administraţiei 

locale. 
Principalele sale atribuţii sunt: 
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* veghează la respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării; 

* este însărcinat cu punerea în practică a hotărârilor Consiliului Local, 
iar la propunerea sa, Consiliul Local poate organiza referendum local, pentru 
consultarea populaţiei privind unele probleme de interes special; 

* prezintă la cererea Consiliului Local rapoarte asupra stării economice 
şi sociale ale comunei sau oraşului 

* întocmeşte proiectul bugetului local şi îl înaintează spre aprobare 
Consiliului Local; 

* controlează activitatea personalului Primăriei; 
* asigură ordinea şi liniştea locuitorilor cu ajutorul gardienilor publici şi 

poate solicita, în limitele legii, ajutorul poliţiei, al jandarmilor, pompierilor şi al 
apărării civile; 

*  asigură întreţinerea drumurilor publice din localitate şi desfăşurarea 
normală a traficului rutier şi pietonal; 

* controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor 
alimentare destinate consumului populaţiei; 

* veghează la buna desfăşurare a adunărilor şi a altor manifestări 
publice şi ia măsurile prevăzute de lege dacă este încălcată ordinea de drept, 
liniştea publică ş.a. 

* îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. 
Consiliul Local 
Prin votul cetăţenilor, consilierii locali ai comunelor, oraşelor şi 

municipiilor sunt cei care propun şi decid în problemele de interes local care ţin 
de competenţa lor.  

Numărul total al acestora este prevăzut în Legea administraţiei publice 
locale.  

Principalele atribuţii ale Consiliului Local sunt următoarele: 
* alege pe vice-primar din rândul consilierilor; 
* aprobă proiectul de buget local propus de primar; 
* la propunerea primarului, aprobă numărul de funcţionari din Consiliu; 
* stabileşte impozitele şi taxele locale; 
* înfiinţează instituţii economice de interes local; 
* are în subordine serviciile publice de gospodărire comunală şi de 

transport local; 
* contribuie la punerea în aplicare a măsurilor de protecţie socială; 
* organizează târguri, pieţe şi locuri de divertisment; 
* veghează la buna funcţionare a instituţiilor de învăţământ, cultură şi 

educaţie; 
* apără ordinea publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 
 
(Ghid publicat de APD şi Romani CRISS la Bucureşti, pentru pregătirea  

campaniei de alegeri din anul 2000) 
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Ghidul “ Cum să căutaţi şi să găsiţi bani  
pentru proiectul Dumneavoastră? ” 

 
Cele mai importante trei lucruri de care aveţi nevoie când încercaţi să 

strângeţi fonduri pentru organizaţia dumneavoastră sunt: un plan, informaţii şi 
timp.  

Dacă v-aţi decis să căutaţi o subvenţie, mai întâi trebuie să elaboraţi un 
plan în legătură cu ceea ce vreţi să întreprindeţi şi despre cum vă gândiţi să 
obtineţi banii necesari.  

 
1. CUM SĂ ÎNCEPEŢI ?  
 
Când demaraţi activitatea de căutare de fonduri, trebuie să stiţi câteva 

chestiuni de bază. Începeţi prin a cunoaşte câte tipuri de surse de finanţare 
există (donatori, fundaţii ş.a.) şi câte feluri de donaţii.  

* Există, de pildă, mai multe tipuri de fundaţii (guvernamentale, semi-
guvernamentale, private, de afaceri şi individuale). Este recomandabil să aflaţi 
cât mai multe date despre fundaţie înainte de solicitarea unei finanţări. Aceasta 
înseamnă, de fapt, o activitate de cercetare. Informaţiile le puteţi obţine din 
biblioteci publice, de la centrele de sprijinire a ONG-urilor, din paginile web de 
pe Internet, dar cea mai importantă şi mai des folosită cale de informare este, 
de regulă, prin contact personal direct.  

Există diferite tipuri de resurse la care puteţi accede. Două dintre ele 
sunt mai importante. Pe de-o parte, există resursele administrative (câteodată 
sunt denumite şi fonduri interne) -  ceea ce înseamnă că fondurile vor putea fi 
acordate pentru activităţi cotidiene, inclusiv pentru salarii etc., şi nu depind de 
proiectele pe care le faceţi -, pe de altă parte, există resursele pentru proiecte, 
care, de regulă, reprezintă convenţii clare asupra perioadei şi a naturii 
proiectului. 

De remarcat faptul că doar o parte limitată a costurilor administrative 
poate fi inclusă în solicitări. Sponsorizarea, al treilea tip de resurse, se leagă, 
de cele mai multe ori, de existenţa unui anumit proiect, dar, de asemenea, 
poate fi acordată şi pentru administraţie. Sponsorizarea poate fi, de altfel, 
acordată şi prin bunuri materiale sau prin servicii, cum ar fi, de pildă: închirieri 
de computere, contabilitate gratuită etc.  

* Împărţiţi proiectul pe perioade, pentru a afla de cât timp veţi avea 
nevoie pentru derularea acestuia.  

* Solicitaţi sprijinul mai multor fundaţii în acelaşi timp. Este bine să 
dispuneţi de diferite surse de bani, deoarece vă conferă o anumită 
independenţă în derularea proiectului dumneavoastră. Solicitarea mai multor 
organizaţii vă va da o şansă în plus ca măcar una din ele să vă susţină. Ca 
organizaţie nouă, puteţi fi aproape siguri că veţi înregistra în cadrul solicitărilor 
de finanţare mai mult de 90% respingeri.  

* Pentru a putea fi cunoscuţi mai bine de către potenţialii finanţatori, 
faceţi o prezentare a organizaţiei dumneavoastră, la care ataşaţi: copii după 
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statutul organizaţiei, actul de înfiinţare a organizaţiei şi un curriculum vitae al 
coordonatorului de proiect.  

* Prezentaţi-vă aşa cum sunteţi! Să nu vă ascundeţi intenţiile şi opţiunile 
politice. Luaţi  în calcul diferitele aspecte ale organizaţiei dumneavoastră. Dacă 
sunteţi, de exemplu, o organizaţie de tineret, solicitaţi finanţare organizaţiilor de 
profil. Dacă sunteţi însă o organizaţie internaţională, sau proiectul este cu 
participare internaţională, adresaţi-vă atunci fundaţiilor de acest rang.  

* Gândiţi realist asupra şanselor dumneavoastră. Dacă dispuneţi de 
timp, iar resursele vă sunt limitate, nu risipiţi timpul captând sume mici de bani 
din surse neimportante.  

 
2. CE VOR EI ?  
 
Nimeni nu va da bani fără vreun motiv anume. Dacă vreţi să obtineţi 

bani, trebuie să le daţi finanţatorilor un motiv ca să vi-i dea.  
* Dacă vreţi ca o fundaţie să vă sponsorizeze proiectul, trebuie să vă 

gândiţi la motivele pe care le-ar avea ei să facă aceasta. Trebuie să stiţi ce 
urmăresc ei şi trebuie să aveţi ceva ca să le oferiţi. Principalul motiv pentru care 
o fundaţie v-ar da bani îl constituie îmbunătăţirea imaginii pe care o are şi 
construirea unor noi legături.  

Principalul motiv pentru persoanele particulare îl reprezintă faptul că vor 
să se simtă bine (să se aibă o impresie bună despre propria persoană).  

Fondurile guvernamentale sunt, în general, date conform unor 
regulamente specifice, dar fiţi constienţi de faptul că şi aici imaginea are un rol 
important.  

* Dacă este posibil, ar trebui să puteţi oferi ceva concret finanţatorilor, 
ca, de pildă: să le apară numele pe un poster, să le acordaţi un loc la recepţia 
pe care o organizaţi, să le luaţi şi să publicaţi un interviu în publicaţia 
organizaţiei etc.  

* Informaţi finanţatorii despre activităţile dumneavoastră, invitaţi-i la 
întâlniri / seminarii, corespondaţi cu ei.  

 
3. CONTACTAREA FINANŢATORILOR  
 
Următorul pas îl constituie contactarea finanţatorilor şi încercarea de a- i 

convinge să vă accepte proiectul organizaţiei Dumneavoastră.  
* Contactul personal este foarte important. Tineţi bine minte numele 

persoanei de contact şi pronunţaţi-l corect. Sunaţi-l pe cel care se ocupă de 
proiecte şi prezentaţi-i proiectul pe scurt. Fiţi convinşi de calitatea proiectului 
dumneavoastră. Întrebaţi deschis ce şanse are de a se obţine subvenţia. Aflaţi 
care sunt criteriile generale utilizate în cadrul unui asemenea proiect.  

* Cereţi formularele necesare, informaţii scrise despre organizaţie, lista 
cu subvenţiile din ultimul an, termenele limită, perioada în care se iau hotarârile, 
procentajul posibil si valoarea subvenţiilor, limbajul necesar completării / 
întocmirii documentaţiei, numerele de fax şi de telefon directe, modalitatea de 
realizare a raportului final etc.  
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* Fiţi constienţi de faptul ca angajaţii unor instituţii (inter)naţionale sunt 
cu mult mai deschişi progresului, mai liberali şi mai toleranţi decât instituţia 
respectivă.  

* Păstraţi legătura şi după ce aţi trimis formularele. Întrebaţi-i pe 
finanţatori dacă formularele au ajuns la destinaţie şi dacă există vreo 
neclaritate. Dacă este necesar, încercaţi din nou să convingeţi emoţional 
persoana de contact, dar cu măsură, fără a o plictisi.  

* Ar fi util să strângeţi recomandări care să vă susţină, din partea unor 
persoane bine cunoscute, politicieni şi organizaţii. Dacă vă sunt cunoscute 
persoane în cadrul organizaţiei finanţatoare sau într-una din filialele lor 
regionale sau naţionale, încercaţi să obţineţi recomandări şi din partea lor.  

 
4. PREZENTAREA  
 
* Chiar dacă ar fi perfect proiectul Dumneavoastră, chiar dacă din 

conţinutul său s-ar vedea de la prima privire cât de valoros este el, trebuie să 
stiţi că nu este suficient. Dacă puteţi prezenta proiectul într-o întâlnire 
personală, atunci reuşita lui va depinde foarte mult de felul în care îl veţi 
prezenta.  

* Dacă aveţi şansa să aranjaţi o întâlnire cu finanţatorul, gândiţi-vă la 
următoarele reguli generale practicate în cadrul întâlnirilor: mulţumiţi-i 
persoanei că v-a primit, prezentaţi-vă proiectul pe scurt, câştigaţi-i interesul 
referindu-vă la viziunea lor despre lume, fiţi concreţi în ceea ce solicitaţi, 
verificaţi încadrarea în timpul acordat şi asiguraţi-vă că veţi încheia întâlnirea nu 
înainte de a vă interesa cu privire la o eventuală nouă întâlnire, la un eventual 
contact telefonic sau chiar pentru semnarea contractului. Invitaţi finanţatorul la 
activitaţile întreprinse de fundaţia / asociaţia Dumneavoastră.  

* Dacă este posibil, întrebaţi dacă puteţi veni cu încă două persoane şi 
echilibraţi discuţia între doi dintre voi. Fiţi bine pregătiţi! Întrebaţi dacă puteţi 
lăsa cartea de vizită şi lăsaţi-o!  

* Prezentaţi-vă proiectul într-o imagine pozititivă, dar fiţi realist. Daţi 
dovadă de entuziasm şi sensibilitate. Luaţi articolele apărute în publicaţiile în 
care se fac referiri la succesele dumneavoastra anterioare. Arătaţi faptul că 
sunteţi unici. Evidenţiaţi faptul că reuşita proiectului dumneavoastră poate 
contribui la îmbunătăţirea imaginii finanţatorului.  

* Foarte important este să prezentaţi cât mai clar obiectivele şi scopul 
proiectului pentru care vreţi să obţineţi finanţare. Aceasta pentru a convinge 
finanţatorul de faptul că efectele proiectului Dumneavoastră vor fi benefice 
pentru comunitatea / ţara în care se desfăşoară acesta.  

 
5. MODALITATEA DE APLICARE (DE COMPLETARE)  
 
Chiar şi în cazul în care finanţatorul utilizează formulare tip*, mulţi pot 

greşi când le completează. Când o sursă de finanţare primeşte sute de 
formulare, micile greşeli pot contribui la diferenţieri. În general, încercaţi, când 
completaţi formularul, să nu-i plictisiţi pe cei care ar urma să vă dea banii!  
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Dacă vreţi să fie interesaţi de cererea dumneavoastră, atunci ar trebui 
să procedaţi astfel:  

* Dacă există un formular tip, aveţi grijă să-l copiaţi înainte de a- l 
completa.  

* Dacă sursa de finanţare nu practică o anumită formularistică, puteţi 
recurge la propriul dumneavoastră stil de aplicare (de structurare a unui 
proiect). Asiguraţi-vă că aţi inclus următoarele elemente: denumirea 
organizaţiei, numele persoanei de contact, adresa completă, numerele de 
telefon şi de fax ale organizaţiei, informaţii concrete privind organizaţia şi 
proiectul, obiectivele pe termen lung şi scurt, metodele de lucru şi modalităţile 
de evaluare, intenţiile de viitor, bugetul estimativ, scrisori de recomandare si  

-  în cazul organizării unui seminar - un scurt program, în care nu uitaţi 
să menţionaţi numărul participanţilor şi ţările participante.  

* Completaţi formularul la maşina de scris sau la calculator, deoarece 
cererile scrise de mână nu sunt luate în serios de majoritatea fundaţiilor.  

* Utilizaţi doar spaţiul rezervat în formular şi nu scrieţi niciodată " vezi 
anexa ". De asemenea, nu extindeţi formularul numai pentru a face faţă dorinţei 
dumneavoastră de a vă prezenta răspunsurile pe larg. Răspundeţi la toate 
întrebările din formular. Dacă nu puteţi, atunci explicaţi din ce cauză.  

* Studiaţi exigenţele finanţatorilor şi condiţiile speciale pentru obţinerea 
unui sprijin financiar.  

* Vorbiţi la fel ca şi ei. Dacă este posibil, folosiţi chiar cuvinte care 
pentru ei reprezintă ceva. Puteţi afla ce este important pentru finanţatori, citind 
prospectele lor de finanţare.  

* Scrieţi cererea de finanţare (formularul) într-una din limbile folosite de 
finanţatori. Numai în cazul în care aveţi dificultăţi, întrebaţi dacă puteţi completa 
cererea în propria limbă. Gândiţi-vă la faptul că traducerea formularului 
necesită timp şi, astfel, procesul decizional va fi încetinit.  

* Acordaţi suficient timp scrisorii de prezentare şi redactaţi-o personal. 
Descrieţi proiectul în câteva cuvinte, menţionaţi suma solicitată şi motivaţi-vă 
cererea. Ţineţi seama, totuşi, de faptul că tot ceea ce este menţionat în 
scrisoarea de prezentare şi nu este menţionat şi în formular se poate pierde. 
Adresaţi scrisoarea persoanei însărcinate cu finanţarea sau persoanei de 
contact.  

* Trimiteţi formularul în timp util şi nu în ultimul moment. Dacă se 
întâmplă ceva şi nu sunteţi siguri că va ajunge la timp, trimiteţi o copie prin fax, 
explicând motivul.  

 
6. BUGETUL  
 
Există atâtea tipuri de întocmire a bugetului, câte tipuri de proiecte 

există, dar, cu toate acestea, câteva elemente sunt comune tuturor:  
* Bugetul trebuie să răspundă scopurilor şi obiectivelor proiectului 

dumneavoastră.  
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* Există foarte puţine fundaţii care pot să accepte acoperirea a 100% din 
costul proiectelor. Fiţi conştienţi de faptul că în multe cazuri nu veţi putea atinge 
decât un oarecare procentaj din costul proiectelor respective.  

* Nu fiţi modeşti referitor la suma pe care o cereţi. Un proiect bun 
necesită, de cele mai multe ori, un suport financiar mare. Suma trebuie să fie 
calculată cu precizie.  

* Menţionaţi propriile contribuţii. Organizaţia dumneavoastră poate 
contribui, de exemplu, prin furnizarea voluntarilor, a spaţiilor necesare, a 
copiatoarelor etc. De asemenea, este posibil ca şi alte organizaţii să dorească 
să vă ajute. Aceste participări reprezintă componente din propria contribuţie şi 
pot contribui la compensarea sumei pe care o solicitaţi.  

* Una din cele mai frecvente greşeli este greşeala de calcul. Recalculaţi-
vă bugetul, verificând dacă totalul este corect. Ar trebui ca intrările să fie egale 
cu ieşirile.  

* Fiţi precauţi cu procentul cheltuielilor administrative şi verificaţi dacă 
este posibilă includerea acestor cheltuieli.  

* Cu cât suma solicitată este mai mare, cu atât prezentarea trebuie să 
fie mai profesionistă.  

 
7. STRATEGIA PE TERMEN LUNG  
 
Dacă nu reuşiţi să obţineţi imediat banii necesari, nu disperaţi. Gândiţi- 

vă ce ar putea fi greşit în structurarea proiectului şi schimbaţi. Cu timpul, 
strângerea de fonduri este strâns legată de cimentarea unor relaţii de 
încredere.  

* Informaţi întotdeauna finanţatorul după un eveniment important. 
Încercaţi să menţineţi în permanenţă legătura cu finanţatorii şi mulţumiţi-le 
pentru sprijinul acordat. Dacă vă devin parteneri, s-ar putea să vă acorde 
finanţare în fiecare an.  

* Ar trebui să începeţi cu solicitări de mici finanţări, uneori chiar de la 
particulari. Unii s-ar putea să vă aprecieze în mod deosebit, pe dumneavoastră 
şi proiectul dumneavoastră, şi să decidă să vă dea bani şi anul următor. Poate, 
de asemenea, să existe cineva, căruia i-a plăcut ce aţi realizat şi să vă acorde 
chiar mai mulţi bani. Dacă veţi continua să construiţi noi relaţii, organizaţia 
dumneavoastră va avea o bază financiară extinsă şi nu va avea dificultăţi dacă 
unul dintre finanţatori se va retrage.  

* Gândiţi-vă în continuare la proiectele dumneavoastră. Analizaţi- le, 
stabiliţi necesităţile proiectelor, studiaţi disponibilitatea şi cerinţele finanţatorilor. 
Continuaţi cercetarea... 

 
Sinteză realizată de: Virgil Biţu  
Redactarea : Gheorghe Sarău  
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Ghid proiecte 

De ce? / Pentru ce? 
1. Necesitatea: 

Care este motivul /  care sunt motivele pentru care este necesar 
programul? 

Cum va fi ţara / comunitatea voastră ajutată de acest program, 
inclusiv pe domenii, sisteme: educativ, politic, juridic, economic etc. ? 

Cum îi va ajuta acest proiect pe oamenii cărora vă adresaţi? 
Care este motivaţia personală? 

2. Cadrul general  
• De unde a venit ideea? 
• Ce s-a realizat până în acest moment în ţara dumneavoastră în acest  

domeniu ? 
Ce anume se urmăreşte? 

3. Scopuri şi obiective 
• Care este scopul general al proiectului? 
• Ce obiective veţi avea nevoie să atingeţi pentru a ajunge la   

    acest scop principal? 
• Care sunt obiectivele ONG-ului, cu privire la acest proiect? 

   Pentru cine? 
4. Grupul ţintă  

•    Cui i se adresează acest proiect? 
•    Ce vârstă au majoritatea beneficiarilor acestui proiect? 
•    Ce naţionalitate au majoritatea membrilor acestui grup? 
•    Câţi membri are acest grup ţintă? 
•    Unde se află acest grup?  

 Cum? / Când? 
5. Activitaţile şi programul activităţilor 

• Ce veţi face? 
• Cum, când şi unde veţi desfăşura activitatea propusă? 
• Cât vor dura activităţile din cadrul proiectului? 

   Cu cine?/Cu ce? 
6. Resursele umane şi financiare 

• Cine sprijină această propunere? Cine sunt partenerii   
   voştri? (Anexaţi scrisorile de sprijin) 

• Care este rolul acestora în cadrul proiectului? 
• Cine este dispus să desfăşoare activităţi voluntare? 
• Cine este dispus să acopere alte costuri ale proiectului?    

   (Anexaţi scrisori în acest sens) 
   Care este rezultatul? 

7. Rezultatul / Evaluarea 
• Care credeţi că vor fi rezultatele la care veţi ajunge? 
• Cum veţi şti că proiectul va fi încununat de succes? 
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• Cum veţi şti că proiectul îşi va atinge scopul / obiectivele iniţiale? 
• Care sunt criteriile de evaluare? 
• Care sunt şansele de a continua acest proiect, după terminarea sa? 
• De unde veţi lua bani pentru continuarea proiectului? 

De câţi bani aveţi nevoie?  
Bugetul 
Defalcarea bugetului pe capitole de cheltuieli, se va face în strânsă 

legătură cu activităţile şi se va justifica fiecare cheltuială.       
 
Ghid pentru planul de afaceri 

A.  Sinteza planului 
• O scurtă descriere a afacerii; 
• O succintă descriere a produsului şi a particularităţilor sale; 
• O succintă descriere a segmentului vostru de piaţă; 
• O scurtă prezentare a echipei de conducere; 
• Sumarul previziunilor financiare; 
• Obiective generale şi specifice ale afacerii Dumneavoastră. 

B. Afacerea 
I.  Firma 
• Cum şi când a fost înfiinţată firma dumneavoastră? 
• Ce fel de activitate desfăşoară ? 
• De ce credeţi că această afacere are şanse de reuşită ? 
• Care sunt perspectivele de dezvoltare a afacerii dumneavoastră ? 
II.  Domeniul de activitate 
• În ce domeniu de activitate veţi intra în concurenţă ? 
• În ce stadiu de existenţă se află domeniul dumneavoastră de activitate ? 

III.  Obiectivele 
• Ce strategie veţi adopta ? 
• Care sunt obiectivele concrete ale afacerii voastre în următorii 2-5 ani ? 
          C.  Piaţa  
I. Clienţii 
• Cine sunt clienţii dumneavoastră (vârstă, stare materială, nivel social) ? 
• Ce îi determină să cumpere produsul pe care îl oferiţi ? 
• Cât de des cumpără de obicei de la Dvs.? 
• Câţi bani cheltuiesc de obicei ? 
• Ce caracteristici noi îi interesează ?  
• Ce preţ sunt dispuşi să plătească ? 
• De ce credeţi că vor cumpăra de la voi ? 
II.  Produsul 
• Ce produs oferiţi concret ? 
• Ce necesitate satisface acesta ? 
• În ce mod este vândut ? 
• Cum află cumpărătorul de produsul Dvs.? La ce preţuri va fi  

      vândut ? 
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• Ce costuri va implica ? 
• Cât de profitabil şi competitiv va fi ? 

III.  Segmentul de piaţă 
• Unde este situată piaţa Dvs.? 
• Cât de mare este piaţa Dvs.? 
• Este o piaţă în dezvoltare? Ce ritmuri de creştere înregistrează ? 
• Care sunt tendinţele pieţei Dvs.? 
• Există caracteristici specifice ale pieţei Dvs.? 

IV.  Concurenţa 
• Care sunt principalii  Dvs. concurenţi ? 
• Ce calitate au produsele lor ? 
• Ce reputaţie au aceştia ? 
• Le sunt clienţii fideli ? 
• Cum îşi distribuie produsele ? 
• Ce avantaje au ei / aveţi Dvs.: fonduri, manageri, patente ? 

D.  Producţia 
I.  Procesul de productie 

• Descrieţi procesul de producţie şi etapele de bază (menţionaţi timpul şi 
fondurile necesare fiecăreia). 

• Descrieţi cerinţele producţiei: materii prime, furnizori etc. 
• Ce echipamente / maşini veţi folosi ? 
• Cum veţi organiza fluxul de producţie ? 

II.  Conducerea 
• Care este structura organizatorică a firmei ? 
• Cine va conduce afacerea ? 
• Care este aria de responsabilitate a conducătorilor ? 
• Cum veţi supraveghea personalul ? 

III.  Personalul 
• De câţi angajaţi veţi avea nevoie ? 
• Ce calificare le este necesară ? 
• Unde veţi găsi angajaţii necesari ? 
• Cum îi veţi instrui ? 
• Cum îi veţi plăti ? 
• Ce consultanţi externi vă vor fi necesari ? 
E.  Informaţii financiare   
• De câţi bani veţi avea nevoie pentru uzul personal în primul an ? 
• Care este venitul estimat în primul an ? 
• Ce surse de fonduri prevedeţi şi care va fi destinaţia lor ? 
• Care vor fi necesităţile voastre financiare totale ? 
• Care este profitul previzionat pentru următorii trei ani ? 
• Cum va arăta situaţia lunară a fluxului de numerar pentru primul an ? 
• Ce active / pasive şi capital propriu prevedeţi ? Care va fi pragul de 

rentabilitate ?  
(Sinteză realizată de: Virgil Biţu ; redactarea : Gheorghe Sarău). 
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Cererea de finanţare.  
Proiectul  

   
Un proiect pentru tipărirea cărţii  

  “ Poveşti şi texte biblice în limba rromani “  
I. Motivaţia proiectului 

Adesea, copiii rromi care frecventează şcoala şi învaţă limba rromani îi 
întreabă pe profesori de ce nu le oferă să citescă şi texte biblice ori povestiri pe 
tematică  evanghelică. Atunci profesorii le spun că nimeni nu a făcut până în 
prezent  un manual şcolar cu această tematică pentru copiii de la clasa a II-a 
până la clasa a VIII-a. 

Iată de ce noi, trei persoane, dorim să traducem  26 de povestiri biblice 
şi 60 de texte evanghelice (din cele patru evanghelii) în limba rromani. În acest 
fel, copiii vor putea avea nu numai o informaţie lingvistică, dar  şi o educaţie 
moral-biblică. 

II. Grupa de lucru 
Florin Nasture [ “ Nasure”]: el va realiza selecţia textelor  evanghelice, 

din cele patru evanghelii, aşa cum urmează aceste fragmente din perspectivă 
cronologică. 

Florin Nasture este student la Facultatea de Teologie Baptistă, la 
Universitatea Bucureşti, şi a fost discipol / ucenic în Programul “ INTRINSIC “, 
care a fost realizat cu organizaţia “ Romani Criss “. De asemenea, el este 
student la limba rromani ( 2 ore pe săptămână ). 

Camelia Stănescu. Ea a realizat cu domnul Gheorghe Sarău traducerea 
celor 26 de povestiri biblice, deoarece, anterior, am dorit să le edităm împreună 
cu o organizaţie biblică din România, numai că, în final, această organizaţie a 
spus că nu dispune de fonduri financiare să tipărească cartea. 

Camelia Stănescu şi Gheorghe Sarău au realizat până acum mai multe 
cărţi rrome, care  au fost tipărite şi în România şi în alte ţări, îndeosebi, ei au 
lucrat cu Grupul care activează pe lângă Centrul Rromilor din Paris (J.P. 
Liegeois şi Marcel Courthiade). Ei au mai realizat împreună o “ carte de 
conversaţii “  destinată copiilor care învaţă rromanes în clasa I şi în multe, multe 
alte ocazii. (De asemenea, şi Mihaela Zătreanu a lucrat cu ei; ea fiind studentă 
acum.). 

Camelia Stănescu a fost profesoară de limba rromani la Şcoala 
Normală şi realizează traducerea la un post de radio biblic care transmite 
emisiuni În fiecare zi. 

Gheorghe Sarău. Lucrările ce au fost elaborate de el până acum pentru 
rromi pot fi consultate pe Internet (pe o pagină specială  web, care a fost 
deschisă de către acesta la adresa www.edu.ro). Acolo se află şi Curriculum-ul 
vitae al său, lucrările şi altele. 

III.  Când vom realiza cartea?   
1.    Prima perioadă (din prima zi a lunii Iunie până la 31 iunie 2000):  
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Florin Nasture va realiza alegerea textelor biblice. 
1.  A doua perioadă (între 1 – 31 august 2000):  
Camelia Stănescu şi Gheorghe Sarău vor face verificarea traducerilor 

realizate după originalul celor 26 povestiri biblice (nu trebuie să plătim drept de 
autor, deoarece este vorba de noua noastră formă cuprinzând 26 pagini). 

2.  A treia perioadă (din 1 septembrie până în 31 octombrie 2000):   
Gheorghe Sarău  va realiza traducerea textelor preluate din cele patru 

evanghelii (100 de pagini). 
3. A patra perioadă (din 1 până în 15 noviembrie 2000):  
Gheorghe Sarău, sau colaboratorul nostru, membru al Grupului,  

Şerban Stoianovici, va realiza culegerea la computer a întregii cărţi (130 
pagini). 

5. A cincea perioadă (între 15 – 30 noiembrie 2000): discheta va fi 
predată unei edituri ca să caute o tipografie care să tipărească  lucrarea 
noastră (cu banii oferiţi de Dvs. conform acestui proiect).  

Editura  va realiza formatul şi tehnoredactarea finală a cărţii, unele 
ilustraţii şi va da materialul la tipografie ca să fie scoasă cartea. 

6.  A şasea perioadă (între 1 decembrie  şi  20 ianuarie 2001): tipografia 
va tipări cartea. 

7. A şaptea perioadă (între 21 – 31 ianuarie 2001): Grupul nostru va 
prelua de la tipografie toate exemplarele care vor fi  tipărite şi vor fi distribuite 
gratuit în şcoli cu ajutorul Ministerului.  Gheorghe Sarău va întreprinde această 
activitate.  

Fundaţia OSI Budapest va prelua cărţi, gratuit, în proporţie de 20% din 
tiraj, Editura va primi cărţi, gratuit, în proporţie de 8% din tiraj, iar Grupul nostru 
va  beneficia de cărţi, gratuit, în proporţie de 2% din tiraj. De asemenea, 
Ministerul Educaţiei va lua cărţi, gratuit, în proporţie de 70% din tiraj; ca să fie 
oferite copiilor rromi care învaţă limba rromani (Gheorghe Sarău garantează 
acest lucru).                             

IV. Necesităţile financiare 
Perioada I:        1  pers.     X   y  $             =   $ 
Perioada a II-a: 2  pers.     X   y  $ / pers. =   $ 
Perioada a III-a: 1 pers.     X   y  $            =   $ 
Perioada a IV-a: 1 pers.     X   y  $            =   $ 
Perioada a V-a şi a VI-a:                           =   $ 
(pentru 4000 – 6000 exemplare, după cum va creşte sau nu dolarul 

american) 
Perioada a VII-a                                         = $ 
(Fiecare parte îşi va ridica de la tipografie exemplarele sale) 
Total                                                          =  $ 
Propunere 
1.  Tot ceea ce  priveşte dreptul de autor să fie trimis în contul Grupului 

nostru; 
2.  Tot ceea ce priveşte sumele de ditare şi de tipărire să se trimită  în 

contul Editurii care va găsi şi tipografia. 
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3. Grupul nostru va căuta cea mai bună şi mai ieftină editură, care să 
editeze tirajul cărţii.  

(traducere după textul în rromani: Gheorghe Sarău) 
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Stilul publicistic şi editorial 
 
Consemnări în presa scrisă 
 (Ştiri, relatări, semnalări)  

 
Mădălin Voicu  critică discriminarea rromilor  

 
BUCUREŞTI -  Deputatul PDSR, Mădălin Voicu, preşedintele de onoare 

al Partidei Romilor, a transmis luni, 19 februarie 2001, un comunicat de presă 
în care îşi exprimă convingerea că "există încă forme de discrimare" faţă de 
etnia rromilor.  

M. Voicu a constatat că " toate organismele europene şi internaţionale 
se preocupă foarte atent de problematica situaţiei rromilor din România. OSCE, 
UE, până şi FMI şi BM sugerează -  de multe ori accentuat -  că este nevoie de 
o mai clară poziţie a României, de o mai transparentă şi dinamică politică faţă 
de situaţia socială a rromilor, pentru ca şansele noastre de integrare în Uniunea 
Europeană să fie percepută ca o realitate apropiată " -  a arătat Mădălin Voicu.  

Deputatul PDSR este de părere că prin menţinerea unei " atitudini 
nefireşti " faţă de rromi se aduc prejudicii " acelor rromi ce de mult nu mai au 
probleme cu integrarea, ba chiar reprezintă societatea românească la vârf ".  

" Este ridicol şi ruşinos să se creadă că problema socială şi economică 
a ţării stă în modul în care România se raportează la rromi, aşa cum sugerează 
organismele internaţionale " -  a mai susţinut Mădălin Voicu, apreciind că este 
nevoie "de o mai serioasă atitudine a Guvernului faţă de felul în care sunt 
percepute problemele rromilor". (Nadia Lazăr – DIVERS; publicat şi de “ Asul 
de treflă “, nr. 4 (97) / 2001, p.1).  

 
Prima Olimpiadă naţională a rromilor va fi 
organizată la Bacău  

 
BACĂU -  Pentru prima dată în România, Bacăul va găzdui o Olimpiadă 

şcolară naţională destinată exclusiv copiilor de etnie rromă. Iniţiatiativa aparţine 
profesorului Anghel Năstase, inspector cu probleme de minorităţi în cadrul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.  

 Organizarea Olimpiadei, care urmează să se desfăşoare între 18 si 21 
aprilie a.c., a primit recent şi acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

 Conform estimărilor iniţiale, sunt aşteptaţi să participe la această 
Olimpiadă circa 56 de elevi, cam câte doi pentru fiecare judeţ în care există 
clase de-a VII- a şi de-a VIII-a cu ore de limba rromani. Cei mai mulţi elevi, opt, 
vor participa din judeţul Bacău. Lucrările vor fi controlate de 14 cadre didactice 
şi şase corectori.” (Nadia Lazăr - DIVERS; publicat şi de “ Asul de treflă “, nr. 4 
(97) / 2001, p. 23).  
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Fundaţia PAKIV oferă credite pentru întreprinzătorii 
rromi  

 
BUCUREŞTI -  De curând s-a înfiinţat Fundaţia PAKIV- România, care 

va derula un program economic ce îşi propune să vină în ajutorul rromilor, 
bazat pe oferirea de credite rambursabile. Programul se adresează 
întreprinzătorilor care fie nu îndeplinesc criteriile impuse de băncile comerciale, 
fie nu deţin proprietăţi care să poată garanta împrumutul solicitat.  

Iniţiativa înfiinţării Fundaţiei PAKIV aparţine Centrului Rromilor pentru 
Intervenţie Socială şi Studii - Romani Criss. Fundaţia îşi propune " eliminarea şi 
combaterea sărăciei prin programe ce vor sprijini iniţiativele economice în 
comunităţile de rromi precum şi stabilirea de parteneriate cu autorităţile române 
în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice în comunităţile de rromi ".  

Pe lângă programele de consultanţă economică şi acordarea de credite 
întreprinzătorilor, rromii pot beneficia şi de o serie de cursuri gratuite de 
calificare şi recalificare profesională, cursuri de management sau finanţe- 
contabilitate pentru tineri. Studenţii rromi de la facultăţile cu profil economic vor 
fi încurajaţi şi sprijiniţi prin acordarea de burse.  

" Ne vom concentra exclusiv asupra activităţilor economice" -  a declarat 
Virgil Biţu, director executiv interimar al Fundaţiei PAKIV. "Deocamdată suntem 
la început, vrem să formăm echipa de lucru care va lua parte la un program de 
calificare pe o durată de o lună de zile. Distribuirea de credite va fi pusă în 
aplicare cel mai probabil în anul 2002, după obţinerea fondului de creditare". 
(Nadia Lazăr - DIVERS; publicat şi de “ Asul de treflă “, nr. 4 (97) / 2001, p. 25)  

 
Primarul Bârladului vrea să înfiinţeze un sat pentru 
rromi...  

 
VASLUI -  Primarul Municipiului Bârlad, Ioan Juverdeanu, intenţionează 

să înfiinţeze la marginea oraşului un sat “ ţigănesc” de atracţie turistică. 
Salariaţii Serviciului de sistematizare din Primăria Bârlad caută, în prezent, 
terenuri de la marginea oraşului unde pot fi construite mici case în care se vor 
muta rromii care locuiesc acum într- un bloc insalubru din oraş. Realizarea 
acestui proiect nu va afecta bugetul local, ci va fi asigurată printr-un program de 
finanţare, pentru care Primăria se află, momentan, în tratative. " Nu ne trebuie 
foarte mulţi bani, pentru că aceste case vor fi din chirpici ", a declarat Ioan 
Juverdeanu.  

Primarul a precizat că rromii vor avea condiţii decente de trai, li se vor 
asigura mijloace de transport pentru legătura cu oraşul, apă potabilă şi curent 
electric. Satul “ ţigănesc” va aminti de uliţele de meseriaşi de odinioară. Rromii 
vor fi grupaţi pe străzi, în funcţie de meseriile sau de îndeletnicirile pe care le 
au, iar numele străzilor vor împrumuta numele meseriilor: strada Muzicanţilor, 
strada Cântăreţilor, strada Fierarilor etc.  

Totodată, primăria are de gând să se implice în viaţa culturală a 
viitorului sat: " Vrem să-i încurajăm să organizeze evenimente şi manifestări cu 
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obiceiuri specific ţigăneşti, pentru ca satul să devină o atracţie pentru turişti, 
pentru cei care ne vizitează oraşul. De fapt, a fost una din principalele noastre 
intenţii cind ne-am propus să realizăm acest proiect " -  a mai declarat Ioan 
Juverdeanu.  

Primarul Bârladului a avut o discuţie, în acest sens, cu Constantin Micu, 
preşedintele Partidei Rromilor- filiala Bârlad, care s-a angajat să realizeze un 
recensământ al locuitorilor din oraş, care fac parte din această etnie... 

 
…iar cel al Galaţiului să construiască locuinţe  

 
GALAŢI -  Primăria Galaţi a anunţat că va construi aproximativ 20 de 

case pentru rromi, cu bani din cadrul programului Phare al Comunităţii 
Europene. Primarul Galaţiului, Dumitru Nicolae, a declarat că municipalitatea a 
demarat un proiect, împreună cu Alianţa pentru Unitatea Rromilor, în vederea 
obţinerii finanţării externe.  

Potrivit proiectului, Comunitatea Europeană ar putea da bani atât pentru 
construirea de locuinţe, cât şi pentru amenajarea unui centru de instruire a 
rromilor. Viorica Gotu, preşedintele Comunităţii Rromilor din Galaţi, s-a declarat 
mulţumită de iniţiativa primăriei. Ea a spus că, astfel, rromii vor fi îndrumaţi în 
cadrul centrului să îşi facă acte de identitate. Viorica Gotu a declarat că foarte 
mulţi  rromi au înţeles eronat modul în care vor fi utilizate fondurile Phare şi au 
venit în număr mare pentru a cere bani ca să-şi cumpere animale sau alimente. 
Sprijinirea proiectelor de parteneriat pentru rromi are ca finanţare din partea 
Comunităţii Europene suma de 900 de mii de Euro. (Nadia Lazăr - DIVERS; 
publicate şi de “ Asul de treflă “, nr. 4 (97) / 2001, p. 2).  

 
Rromii din Balcani sunt ” cei mai săraci dintre 
săraci“ 

 
Conform unui raport al organizaţiei neguvernamentale americane ” 

Open Society “, rromii, care reprezintă între 2 şi 7 la sută din populaţia 
României, Bulgariei şi Macedoniei, se situează la cel mai scăzut nivel de trai. În 
raport se precizează că în România, comunităţi întregi de rromi sunt excluse 
din sistemul de asistenţă sanitară (publicat de “ Asul de treflă “, nr. 5 (98) / 
2001, p. 22). 

 
Rromii din Gorj şi-au făcut Consiliu Judeţean 

 
Târgu-Jiu - Comunitatea Etniei Rromilor din România şi-a ales recent, 

în Gorj, un organ de conducere numit Consiliu Judeţean, acesta fiind format din 
23 de consilieri reprezentativi pentru toate comunităţile din judeţ, relatează 
cotidianul ”Adevărul“. 

Este prima iniţiativă de acest gen din România. Conducerea executivă 
şi legislativă a Consiliului este realizată de un Consiliul Permanent compus din 
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preşedinte, prim-vicepreşedinte, patru vicepreşedinţi şi un secretar. Toţi aceştia 
au un mandat de patru ani. 

Consiliul Permanent se va întruni în şedinţe ordinare şi pe comisii şi va 
dezbate problemele cu care se confruntă rromii din Gorj. De asemenea, 
Consiliul Permanent va emite proiecte de hotărâri, care vor fi transmise spre 
analiză Consiliului Judeţean al Etniei Rromilor şi Comisiilor teritoriale ” în 
vederea aplicării acestor hotărâri legale venite în sprijinul populaţiei de rromi “. 
Toate şedinţele Consiliului Judeţean  al rromilor sunt publice şi hotărârile vor fi 
transmise Prefecturii spre analiză, legalitate şi aplicabilitate. 

Prefectura Gorj a primit din partea Consiliului Permanent o adresă prin 
care acesta şi-a anunţat constituirea, urmând ca în scurt timp autorităţile să 
analizeze legalitatea înfiinţării Consiliului şi pentru a vedea ” în ce măsură sunt 
respectate prevederile constituţionale şi a vedea dacă hotărârile acestuia nu 
contravin legii “. 

Prefectul Mihail Grabla a declarat că scopurile Consiliului Judeţean al 
Rromilor  ” sunt bune, în varianta în care dumnealor doresc să identifice şi prin 
acest consiliu modalităţi de a se integra în societatea românească “. Mihai 
Grabla a adăugat că hotărârile pe care le va lua Consiliul Judeţean al Rromilor ” 
nu au nici o valabilitate din punct de vedere juridic, ele au doar rolul de a 
sensibiliza şi a cere ajutorul autorităţilor în îndreptarea anumitor stări de lucruri“. 

Să reţinem şi faptul că în judeţul Gorj, conform datelor de la ultimele 
alegeri, locuiesc, cu acte, aproximativ 4000 de rromi. (Nadia Lazăr - DIVERS)
  

Manifestări prilejuite de Anul European al Limbilor. 
De la colaboratorii noştri permanen i  ţ

 
În perioada 25-27 martie 2001, Departamentul pentru Relaţii Interetnice 

din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice a organizat, la Braşov, conferinţa cu 
tema ” Diversitatea lingvistică - o invitaţie culturală “.  

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate Anului European 
al Limbilor (AEL) şi se bucură de sprijinul Consiliului Judeţean Braşov, precum 
şi de asistenţa Comitetului Naţional de Coordonare pentru AEL. 

Reamintim că decizia de a declara 2001 ca An European al Limbilor 
aparţine Consiliului Europei şi Uniunii Europene, care desfăşoară în parteneriat 
un amplu program menit să promoveze patrimoniul lingvistic al continentului în 
diversitatea sa, ca pe un element esenţial al moştenirii culturale, dar şi ca pe o 
şansă pentru viitorul Europei. 

Prin celebrarea în peste 40 de state a Anului European al Limbilor se 
creează de fapt o platformă pentru o mai bună comunicare începând de la 
nivelul instituţiilor şi până la omul simplu, considerându-se că acest demers 
poate rupe bariere, poate duce la o mai bună înţelegere şi cooperare în 
Europa. 

Manifestarea de la Braşov s-a dorit a fi un eveniment de amploare şi 
ţinută care să transmită instituţiilor europene un mesaj privind deschiderea 
noastră faţă de obiectivele Anului European al Limbilor, având în vedere 
numărul notabil al minorităţilor naţionale şi al limbilor vorbite în România, 
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experienţa acumulată de ţara noastră în domeniul relaţiilor interetnice şi al 
interculturalităţii. 

La conferinţă au fost prezenţi oameni de cultură din rândul tuturor 
minorităţilor naţionale din România, creatori de politici sectoriale, reprezentanţi 
ai ambasadelor, ai unor instituţii internaţionale şi ai grupurilor - ţintă de 
beneficiari - editori de carte în limbile minorităţilor naţionale, scriitori, 
traducători, profesori. 

Manifestarea a oferit, totodată, Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice prilejul de a lansa unul din programele prioritare pe care şi le 
propune în acest an - concursul de proiecte dedicate Anului European al 
Limbilor. 

Alte detalii legate de desfăşurarea acţiunii se pot afla de la Direcţia 
Relaţii cu Societatea Civilă şi Organisme Internaţionale din cadrul 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice - tel. 230.62.08.  

 
(Adaptarea Comunicatului transmis de Departamentul pentru Relaţii 

Interetnice – “ Asul de treflă “, nr. 5 (98) / 2001, p. 22 - 23). 
 
Romani CRISS protestează faţă de intenţia 
primarului Municipiului Bârlad de a amenaja un sat 
special pentru rromi 

 
BUCUREŞTI - Asociaţia neguvernamentală Romani Criss a protestat 

public, vineri 2 martie 2001, faţă de intenţia primarului Municipiului Bârlad, Ioan 
Juverdeanu, de a amenaja, la periferia oraşului, un sat special pentru rromi. 

Reprezentanţii Romani Criss consideră că primarul din Bârlad ” şi-a 
depăşit atribuţiile legale, putând fi acuzat de abuz în serviciu, în cazul în care 
şi-ar pune în aplicare planurile sale “. Directorul asociaţiei, Costel Bercuş, 
afirmă faptul că prefectul judeţului Vaslui, Ioan Ţibulca, s-a delimitat de intenţiile 
primarului Juverdeanu, iar Subsecretarul de Stat pentru problemele rromilor, 
Gheorghe Ivan, a precizat că va interveni pentru a împiedica mutarea rromilor 
din Bârlad. 

Romani Criss apreciază că problema rromilor nu trebuie tratată ca pe o 
atracţie turistică, iar instituţiile publice ar trebui să se autosesizeze faţă de 
politica de excludere pe care o practică un ales local. 

Primarul Municipiului Bârlad a declarat, recent, că intenţionează să 
înfiinţeze la marginea oraşului un sat “ ţigănesc ” de atracţie turistică, susţinând 
că rromii vor avea condiţii decente de trai, li se vor asigura mijloace de 
transport pentru legătura cu oraşul, apă potabilă şi curent electric. Satul rrom ar 
aminti de uliţele de meseriaşi de odinioară, rromii urmând să fie grupaţi pe 
străzi, în funcţie de meseriile sau de îndeletnicirile pe care le au.  
 
(Nadia Lazăr –DIVERS; publicat şi în “ Asul de treflă “ nr. 5 (98), p. 9) 
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Articolul de fond / Editorialul 
 
Localurile publice – interzise rromilor?! 

 
În zorii mileniului al treilea, românii sunt încă plini de prejudecăţi. 

Încercăm, ne chinuim sau poate numai ţintim să ne integrăm în comunitatea 
europeană după atâţia ani de comunism. Totuşi, rămânem cu gândul numai la 
creşterea economică, impusă de forurile monetare internaţionale, la scăderea 
deficitului bugetar şi a ratei inflaţiei, dar prea puţine se întreprind în domeniul 
drepturilor omului. Nu există încă un cadru legal clar, care să interzică şi, după 
caz, să sancţioneze orice formă de discriminare pe criterii etnice. În ciuda 
adoptării, în august 2000, a OG 137 privind combaterea tuturor formelor de 
discriminare (o schiţă timidă, fără norme de aplicare), inegaliatea în drepturi a 
minoritarilor cu majoritarii este din ce în ce mai evidentă. Şi nu ne ducem cu 
gândul departe în timp, ci numai la începutul lunii februarie, când membrii 
CRISS, sesizaţi de câţiva rromi piteşteni, au descins în barul Angeli, pentru a 
dovedi discriminarea pe … criteriul culorii. Am ajuns ca pe vremea când, în 
America, barurile erau interzise negrilor. Şi acolo, în ţara democraţiei a fost 
nevoie de ceva timp pentru a schimba mentalitatea majorităţii. Puţini au fost, cei 
care, de-a lungul vremii, au gândit ca preşedintele american Abraham Lincoln, 
care a abolit sclavia. La acea vreme, a fost nevoie de un război civil pentru a- i 
convinge pe conservatorii sudişti de necesitatea emancipării şi respectării 
drepturilor fundamentale ale omului. Şi în România, acum 145 de ani, rromii 
erau eliberaţi din robie, cu promisiunea că " timpii de robie au trecut şi ţiganii de 
astăzi sunt fraţii noştri ". Se pare că nu a fost să fie întocmai, întrucât românii 
au continuat să privească rromii ca pe un fel de paria în societate. Acum, la un 
secol şi jumătate de la dezrobire, se pare că predecesorii noştri aveau vederi 
mai largi. Înţelegeau că oamenii, indiferent de etnie, erau egali în drepturi. Deşi, 
în perioada contemporană, România a ratificat Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, proclamată la 10 decembrie 1948, prin care demnitatea şi 
valorile personale umane căpătau respect universal, nici în ziua de azi acestea 
nu sunt sfinte. Cu toate că părinţii acestui act stipulează că « toate fiinţele 
umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi, fără deosebire de rasă, 
culoare, sex, limbă, religie sau avere », în România mileniului III prevalează 
dreptul de a-ţi alege clienţii sau cel puţin aşa susţin poliţiştii. « Nu a fost încălcat 
nici un drept. Nu a fost săvârşită nici o infracţiune la adresa romilor, deoarece 
fiecare patron este liber să-şi selecteze clienţii ». Şi dacă forţele de ordine 
gândesc astfel, ce pretenţii să mai avem de la românul de rând ?! Cum să-l 
determinăm să-şi depăşească prejudecăţile, asociind romii cu infractorii?! 
Poate că ar fi cazul ca toate ONG-urile rome să apuce taurul de coarne şi să 
facă ceva pentru a-i ajuta pe cei care suferă numai din vina de a se fi născut 
rromi în România…  
 
(Ciprian Necula, “ Romano Lil “ – Romani CRISS, Anul II) 
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Alegerile locale – un eşec pentru etnia rromă?  
 
Deşi ponderea rromilor în totalul populaţiei e semnificativă, ea nu se 

regăseşte nicicum în rezultatele recentelor alegeri locale. Ici-colo câte un 
consilier rrom, iar primarii pot fi număraţi pe degetele unei mâini. Voturile 
rromilor (câţi or fi mers la vot) s-au răspândit la toate partidele cu putinţă, 
atrase de retorici găunoase şi de discursuri lipsite de o reală voinţă politică. În 
schimb, partidele rromilor s-au ales cu praful de pe tobă.  

Numărul mic de reprezentanţi în primării înseamnă un handicap imens 
pentru etnicii rromi. Ajutorul pe care l-ar fi putut primi de la primarii de aceeaşi 
etnie se dovedeşte, încă o dată, o iluzie deşartă, pe care rromii înşişi nu au 
putut să o transforme în realitate. Şi nu este prima dată când se întâmplă aşa. 
Deşi etnia a beneficiat de un proiect coordonat de către Asociaţia Pro 
Democraţia, având drept obiectiv conştientizarea rromilor în ceea ce priveşte 
importanţa alegerilor, partidele rromilor au obţinut un procentaj nesemnificativ. 
Este un eşec dureros, pe care Asociaţia Romani CRISS nu-l mai vrea repetat.  

 Etnia rromilor are nevoie de reprezentanţi la toate nivelurile de decizie, 
pentru că numai ajutată îşi poate rezolva problemele cu care se confruntă. 
Este nevoie, deci, de unitate, de subordonarea intereselor personale faţă de 
cele ale comunităţii, şi de ajutor din partea societăţii civile. 

 
(Mihaela Danciu  – “ Romano Lil “ –  Romani CRISS, anul II) 

 
Unii se joacă de-a ONG- ul... 

  
Începând cu 1990, peste 100 de ONG-uri ce militează pentru 

dezvoltarea comunităţilor de rromi, drepturile sociale, politice şi culturale ale 
acestora, sunt înfiinţate legal în România. Cu puţina matematică pe care o 
cunosc, trag concluzia că în România sunt cel puţin 2100 militanţi rromi. În 
acelaşi timp, ştiu că în universităţile care au locuri speciale pentru rromi sunt 
aproximativ  800 de studenţi şi absolvenţi.  

Şi cu toate acestea situaţia rromului de rând nu s-a schimbat prea mult, 
rromii sunt în continuare discriminaţi, rromii trăiesc în comunităţile cele mai 
sărace din România. De ce oare? 

Îmi amintesc că, în 1998, la Cluj-Napoca, a avut loc un training 
organizat de FSD şi DPMN, ce avea ca obiectiv scrierea corectă a propunerilor 
de finanţare. La acest training, probabil, printr-o scăpare, am reuşit să particip 
şi eu... şi acolo… paradox!….90 % dintre participanţi făceau parte din categoria 
« jucătorilor de şah din Cişmigiu ».  Păi, tare mirat, mă întreb: oare 10 ani de 
activism nu a fost de ajuns pentru a-şi însuşi cunoştinţele generale de scriere a 
proiectelor?!…Eu cred că da… Da’ atunci care-i motivul ? Probabil că se aplică 
teoria « omul, cât trăieşte, tot învaţă ». 

Ceea ce, probabil, lipseşte cu precadere organizaţiilor rromilor este 
profesionalismul. Mare parte dintre militanţii rromi nu deţin cunoştinţele 
teoretice necesare unei activităţi eficiente. Desigur că practica este cea care 
contează cel mai mult, dar se pare, totuşi, că acest element, lipsa studiilor, 
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creează situaţii care generează, de cele mai  multe ori, neîncrederea populaţiei 
majoritare şi, mai ales, lipsa unei doctrine strategice de rezolvare a problemelor 
cu care se confruntă rromii. Pe de altă parte, constat că etnia noastră nu e 
reprezentată prin organizaţii de “cadre” şi nici de “masă”, deşi ambele există 
(800 studenţi şi absolvenţi şi se estimează că în România trăiesc aproximativ 
2.500.000 de etnici rromi). Deci, hai să ne hotărâm ce vrem: să eliminăm, pe 
cât se poate, micile ambiţii şi să punem mîna la treabă sau… 

 
(Ciprian Necula  – “ Romano Lil “ – Romani CRISS, anul II)  

 
Articolul  

De ce nu şi grădiniţe rrome premergătoare şcolii?     
 
Băileştiul este oraşul în care nu se petrece nimic deosebit, nimic ieşit 

din comun. Aceasta este ideea împărtăşită de întreg numărul de locuitori, cifrat 
undeva în jur de 25.000. Dar pentru comunitatea rromă, destul de numeroasă, 
ceva este pe cale să se schimbe. Nu pentru toţi, doar pentru cei mici. În vara 
acestui an, UNICEF, în colaborare cu MEC şi organizaţii locale, va organiza 
cursuri pentru copiii preşcolari pe durata a 17 zile, arătându-le micuţilor şi o altă 
faţetă a existenţei. Avînd noi cunoştinţe de igienă, despre cum se foloseşte un 
creion, învăţând să deseneze, să cânte şi multe alte lucruri interesante pentru 
vârsta lor, diferenţele dintre ei şi copiii români care au urmat o grădiniţă nu vor 
mai fi atât de pregnante în clasele gimnaziale. 

Confruntaţi cu un dezinteres total şi unanim din partea oficialităţilor 
locale şi a părinţilor faţă de asigurarea unui minim de  educaţie preşcolară, 
marea parte a copiilor rromi pornesc în prima clasă de gimnaziu cu un handicap 
major în raport cu alţi colegi trecuţi prin experienţa benefică a unei grădiniţe. 
Acest fapt generează un decalaj de cunoştinţe şi deprinderi cu atât mai 
accentuat cu cât  înaintează în vârstă, ajungându-se astfel la rezultate foarte 
slabe la învăţătură, repetenţie şi, ceea ce este cel mai grav, în multe cazuri, la 
abndonarea şcolii. Numărul celor care ajung să urmeze cursurile unui liceu 
este, în consecinţă, destul de redus şi lanţul cauzal continuă, putându-se astfel 
explica multe cazuri de inadaptare socială sau realizări minime pe plan 
profesional. 

Dacă familiile de rromi sunt interesate de acest fapt (şi aici mă refer din 
nou la cele 17 zile de educaţie preşcolară care urmează a se desfăşura la 
Băileşti) şi, de ce nu, încrezătoare în rezultate, scepticismul şi, poate, mai bine 
spus, ironia am întâlnit-o la mai toţi românii cărora le-am împărtăşit planul. Mă 
refer aici la persoane fără vreo implicare în domeniul educaţional sau din 
conducerea locală, ci, pur şi simplu, la oameni obişnuiţi, a căror concepţie 
despre “ ţigani “ cu greu se mai poate schimba vreodată. 

“ Lasă că e bine, poate s-or schimba şi ei “ este singura afirmaţie care 
merită amintită aici. 

Conform unor date statistice, participarea copiilor rromi de vîrstă 
preşcolară (3-6 ani) la grădiniţă este de peste 3 ori mai scăzută decât a copiilor 
de aceeaşi vârstă pe ansamblul populaţiei României. 
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În cazul Băileştiului, la peste 150 de copii rromi de vârstă preşcolară, cei 

care urmează la o grădiniţă pot fi număraţi pe degetele de la cele două mâini. 
Principala cauză rezidă  în lipsa unei instruiri adecvate a părinţilor în legătură 
cu probleme  direct legate de educaţia şi îngrijirea copiilor lor şi în lipsa de 
interes arătată de autorităţi în rezolvarea acestei probleme. 

La inspectoratul teritorial nu există o evidenţă a preşcolarilor rromi, 
tocmai datorită numărului redus  al acestora, iar pentru clasele I-IV sunt înscrişi 
110 elevi, în clasele V-VIII apărând înscrişi numai 8 elevi şi aceste cifre dintr-un 
total care se situează undeva în jurul a 500 de copii rromi, după spusele 
preşedintelui Comunităţii Rromilor din Băileşti, domnul Roman Romiţă. Este 
adevărat că mulţi dintre elevi nu-şi declară apartenenţa la etnia rromă, ca 
rezultat al acţiunii unor profesori în ale căror clase “ nu există copii rromi “ sau 
ca urmare a declaraţiilor părinţilor convinşi greşit că realitatea identitară de care 
aparţin şi militantismul etnic cauzează unei imagini pozitive în societate şi, 
implicit, unei convieţuiri normale, paşnice. 

Orice acţiune de natură să zdruncine anumite concepţii şi idei adânc 
înrădăcinate în mentalitatea colectivă întâmpină o receptivitate scăzută şi nu 
este de natură să entuziasmeze şi să încânte spiritul, mai înclinat de obicei 
către satisfacerea unor plăceri proprii, mai accesibile omului de rând, mai facile, 
aşa că, probabil, această acţiune va rămâne apanajul unui număr destul de 
redus de persoane, dacă facem abstracţie de cei 50 de copii rromi mai mult ca 
sigur fericiţi de jucăriile şi cărţile de colorat pe care le vor primi. 

Nu ne rămâne decât să felicităm iniţiativa UNICEF-ului şi a MEC-ului şi 
să punem cu toţii umărul, dacă nu aici, măcar în alte programe care se 
adresează celui mai important segment de vârstă, cel al copiilor, cu deosebire 
copiii rromi care nu au frecventat grădiniţa. 

 
(Petre Petcuţ, “ Asul de treflă ”, nr. 4 (97) / 2001, p. 14) 
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Interviul 
 

Interviu cu domnul profesor universitar Mihai Merfea 
 
" Nimeni nu se naşte nici hoţ, nici leneş, ci totul ţine de 

educaţie"  
 
Domnul Mihai Merfea este un pasionat cercetător al istoriei şi culturii 

etniei rrome. Doctor în sociologie, profesor universitar la Universitatea din 
Bacău, Mihai Merfea a publicat peste 100 de articole în ţară şi străinătate, 
dintre care 30 de studii despre rromi. Dintre cele mai importante lucrări 
menţionăm: "Integrarea socială a rromilor", "Cultura şi civilizaţia rromilor", "101 
bancuri, snoave, anecdote ţigăneşti cu şi fără perdea". În prezent, lucrează la o 
nouă carte despre religiile rromilor.  

Reporter: Domnule profesor, aş dori să încep cu o întrebare personală: 
sunteţi cumva de origine rromă?  

Mihai Merfea: Mi s-a pus această întrebare de nenumărate ori şi de 
fiecare dată am răspuns la fel. Nu sunt rrom dar aş fi mindru dacă aş fi.  

R: Cum s-a născut, totuşi, această pasiune, veche de 50 de ani, a 
studiului culturii şi civilizaţiei etniei rromilor?  

M.M: Eu am trăit într- un sat care se învecina cu o comunitate de rromi. 
M- am împrietenit cu mulţi oameni de acolo şi întreaga copilărie şi adolescenţă 
am petrecut-o alături de aceştia. Am învăţat cântecele lor, mergeam la 
petrecerile şi sărbătorile lor, primeam la rândul meu vizite. Aşa am învăţat limba 
rromani, aşa am început să-i cunosc.  

R: Cum este corect să se spună: rrom sau ţigan?  
M.M: Adevărata denominaţie este cea de rrom. Când, în jurul anului 

3000 i.Hr., proto-rromii au venit în India şi s-au aşezat între cele cinci braţe ale 
fluviului Indus, în Punjab, oamenii locului le-au spus "roma". În sanscrită "roma" 
înseamnă “ om priceput, cunoscător, înţelept”. I-au numit aşa pentru că rromii 
erau foarte pricepuţi în prelucrarea metalelor, erau buni artişti de circ, buni 
dansatori şi muzicanţi, erau vrăjitori, aveau o farmacologie naturistă 
nemaipomenită. Mai târziu, în secolul al XV- lea, când rromii ajung în Franţa 
sunt numiţi " ţigani ", adică oameni cu un comportament diferit de al celorlalţi, 
pentru că erau murdari, dar, în acelaşi timp, meşteri în arta dansului, a  
ghicitului; furau şi tâlhăreau, dar nu omorau. De atunci, termenul de rrom -  
înlocuit prin cel de “ţigan” - a dobândit o conotaţie negativă.  

Pe de altă parte, în România, singura ţara din lume în care rromii au fost 
robi, denumirea de "ţigan" a căpătat sensul de persoană în robie ereditară sau 
de persoană cu un statut social inferior.  

R: Se aseamănă limba rromani vorbită acum de rromii din România cu 
limba vorbită de rromii din India?  

M.M: Foarte mult. După aprecierile mele, peste 80 la sută din fondul de 
cuvinte al limbii rromilor din Punjab îl găsim şi la rromii din România, dar şi din 
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Cehia, Slovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria - mai puţin însă la cei din Anglia. 
Multe cuvinte din limba rromani -  cam 35 la sută -  sunt de origine sanscrită.  

R: Ştiu că v-aţi implicat foarte mult şi în procesul de alfabetizare a 
rromilor din România. Aţi făcut o şcoală pentru rromi, chiar în timpul lui 
Ceauşescu...  

M.M: Eu m-am ocupat cu studiul culturii satului, a ţăranului român. Între 
anii 1975 si 1976, având ca temă de studiu cultura ţărănimii, am ales ca 
eşantion o localitate ce se numea Rîpile, căreia acum îi spune Gura Văii. E o 
localitate pe lângă Oneşti, în judeţul Bacău. Când am ajuns în Gura Văii am 
găsit acolo o comunitate de rromi – căldărari, care fuseseră sedentarizaţi ca 
urmare a unui decret din 1962, prin care li se interzicea să meargă dintr-un loc 
în altul.  

Toţi rromii din acea comunitate erau analfabeţi; din 525 de suflete câte 
erau numai unul ştia să citească, dar şi acela gadjo, adică de altă etnie. Am 
discutat cu ei în romanes şi mi-au spus că vor să înveţe carte. Numai că 
românii din Gura Văii nu au acceptat ca rromii să înveţe alături de copiii lor. 
După o perioadă de tatonări pe la Primărie, Consiliul Popular, Ministerul 
Educaţiei, am organizat în cele din urmă experimentul "Şcoala din Gura Văii". 
În cele din urmă a ieşit o şcoală foarte frumoasă, cu încălzire centrală, boiler, 
asistent medical. Am adus un învăţător pensionar şi la 15 septembrie 1976 s-a 
inaugurat şcoala căldărarilor. În primul an au fost înmatriculaţi 27 de elevi, cu 
vârste între 7 si 12 ani, pentru ca, în anul următor, să ajungem la trei clase şi o 
grădiniţă. Acum, 96 la sută din rromii din sat sunt şcolarizaţi. A fost o mare 
realizare. Din prima generaţie şcolară au ieşit tehnicieni, muncitori calificaţi, iar 
din următoarele chiar ingineri, educatori, profesori.  

R: Dar şcolarizarea nu a însemnat cumva, pentru acei rromi, pierderea 
identităţii?  

M.M.: Fireşte, noul lor mod de viaţă intra în contradicţie cu cel 
tradiţional. Însă e foarte important că şi-au păstrat limba. Cultura rromilor are la 
bază cea mai veche filosofie, respectiv cea indiană. Rromii au o cultură 
populară foarte bogată: au basme, descântece, ghicitori. Ei sunt, totodată, buni 
meşteri în prelucrarea aliajelor, a aramei sau a fierului. Tot aici trebuie să ne 
referim şi la înzestrarea muzicală nativă, care e un har al lor. Rromii au şi 
cântecele lor, dar, în momentul de faţă, valorifică folclorul ţărilor în care 
locuiesc. Din păcate, rromii nu au instituţii prin care să-şi valorifice propria 
cultură.  

R: Unde începe şi unde ar trebui să se oprească procesul de integrare a 
rromilor, astfel încât să nu fie vorba de o asimilare a lor de către cultura 
dominantă?  

M.M: Integrarea începe în şcoală şi continuă toată viaţa. Civilizaţia 
înseamnă comportament, modul în care asimilezi cultura în relaţiile cu alţii. Între 
cultură şi civilizaţie nu se pot face totuşi nişte delimitări atât de precise.  

Din păcate, după părerea mea, rromii din România au fost asimilaţi. În 
afara căldărarilor, restul şi-a pierdut majoritatea tradiţiilor şi a obiceiurilor. Cu 
toate acestea, şi românii au asimilat din cultura rromilor şi aş vrea să amintesc 
aici doar faptul că vrăjitoria, tarotul sunt de origine rromă.  
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În primul rând, este foarte important ca rromii să arate românilor cine şi 
ce sunt ei. Ştiu cu adevărat românii ce pot face rromii? Ştiu rromii ce trebuie să 
facă bine? Rromii trebuie să demonstreze că sunt oameni superiori şi nu 
rămăşiţe, pleava societăţii. Nimeni nu se naşte nici hoţ, nici leneş, ci totul ţine 
de educaţie.  

R: Câţi rromi sunt în lume? Dar în România?  
M.M: Rromii, care sunt răspândiţi pe toate continentele lumii, sunt în 

număr de circa 150 de milioane. În România, după un recensământ făcut 
înainte de 1989, s-au identificat 230 de mii de rromi. Ultimul recensamânt din 
1992 a înregistrat circa 400 de mii de rromi. Însă în ţara noastră sunt cam 1,5- 
1,6 milioane de rromi, dintre care 19 la sută numai în Bucureşti. Cifrele acestea 
devin plauzibile dacă luăm în calcul toată populaţia de rromi identificată după 
modul de viaţă şi după origine. Se ştie însă că mulţi rromi ajunşi pe o anumită 
treaptă socială refuză să se declare ca aparţinând etniei.  

R: Care este părerea dvs despre organizaţiile care se ocupă astăzi de 
problematica rromilor?  

M.M: Cei ce se ocupă de rromi, se gândesc, din păcate, cel mai adesea, 
la propriile avantaje economice, politice sau de orice alt fel. De aceea, foarte 
mulţi rromi refuză să vină în Partida Romilor, spre exemplu. Pe de altă parte, 
însă, organizaţiile acestea sunt singurele care pot să facă ceva pentru etnie. 
Deocamdată este insuficient. Nu se cultivă nici mândria de a fi rrom, nici nu se 
fac cunoscute acţiunile prin care să se cultive dragostea faţă de muncă. După 
părerea mea, până în 1989 s-a făcut mai mult pentru emanciparea rromilor.  

 
(Interviu realizat de Nadia Lazăr – DIVERS; publicat şi în “Asul de treflă”,  nr. 4 
(97) / 2001, p. 8-9).  

 
Interviu cu rromiţa noastră de la ”Ploaia de stele“ 

 
Am realizat un scurt interviu cu interpreta care a fost văzută în recenta 

emisiune de televiziune  “ Ploaia de stele “. Ceea ce nu cunoaşteţi este faptul 
că ea este din rândul fetelor noastre rrome. Să vedem ce ne va spune! 

 
R.:  Pentru cei care nu te cunosc, te rog să te prezinţi! 
- Mă numesc Valentina Piteşteanu, am 24 de ani şi sunt din zodia Taur. 
R.:  Ce hobby ai? 
- Muzica, iar ca interpreţi preferaţi: Michael Jackson, Maria Carey, 

Aretha Franklin. 
R.:  Când ai cântat prima oară? 
- La vârsta de trei ani fredonam prin casă diferite melodii, iar mama a 

observat că am voce şi ureche muzicală. Apoi am început să cânt la serbări şi 
de câte ori aveam ocazia. 

R.:  Când ai avut prima apariţie În public? 
- La o recepţie de la Palatul Parlamentului dată în cinstea etniei rromilor 

cu tema ”100 de ani de la Dezrobirea Rromilor“, apoi la emisiunea de la TVR1 
”Convieţuiri“. Ultima apariţie televizată a fost la ”Ploaia de Stele“, unde am 
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ajuns în semifinale, şi unde am obţinut o diplomă de calificare în cadrul 
emisiunii. Datorită succesului obţinut la această emisiune, am primit un contract 
la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase“, pentru spectacolul ”Café-Paradiso“, 
regizat de domnul Radu Gheorghe. 

R.: Care este programul tău de zi cu zi? 
- Zilnic, de la orele 9,00 la 15,00, mă ocup de publicitatea Complexului 

Niky Scorpion, iar după aceea merg la repetiţii la Teatrul Tănase. 
R.: Ai un iubit? 
- Momentan nu, dar am un prieten de suflet care este plecat în Italia. 
R.: Cine te-a convins să participi la ”Ploaia de Stele“, având În vedere 

că faci parte din etnia rromilor? 
- Domnul preşedinte Nicolae Păun al Partidei Romilor împreună cu 

profesorul meu, domnul Teodor Mazilu, căruia, şi pe această cale, îi mulţumesc 
foarte mult, pentru că a fost alături de mine, că m-a încurajat şi pentru că 
datorită dumnealui am ajuns unde am ajuns. 

R.: Cum eşti privită de colegi şi prieteni pentru că ai succes în muzică? 
- Unii mă privesc cu invidie, alţii se bucură împreună cu mine pentru 

succesul avut. 
R.: Eşti credincioasă? 
-  Da. Am citit Biblia de mică, iar duminica mă duc la biserică, unde îmi 

place să abordez teme religioase. Cred că şi datorită credinţei mele puternice 
am reuşit să ajung în emisiunea ” Ploaia de Stele “. 

R.: Ce perspectivă ai În viitor? 
- Îmi doresc ca anul acesta să particip la Festivalul Naţional de la 

Mamaia şi să-mi găsesc un sponsor care mă va ajuta în cariera mea muzicală. 
R.: Ţi-ai dori să faci un contract cu persoane din străinătate? 
- Da, foarte mult, deoarece oamenii din străinătate apreciază omul la 

valoarea lui. 
R.: Eşti o fire romantică? 
- Da, foarte romantică. Îmi plac plimbările în natură, muzica clasică şi 

îmi place să visez la un iubit deghizat în prinţul care va veni să mă ia pe un cal 
alb. 

R.: Un gând frumos pentru încheiere? 
- Cititorilor dvs. le doresc un ” Paşte Fericit “, împlinirea tuturor dorinţelor 

şi să nu-şi piardă speranţa într-o lume mai bună. 
R.: Vă mulţumesc! 
 

((Interviu realizat de Dobre Cristina, publicat în “Asul de treflă”,  nr. 5 (98) / 
2001, p.20).  
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Interviu luat consilierilor din cadrul Sectorului 2 
Bucureşti, cu prilejul participării lor la şedinţa de 
alegeri (domnul Trancă Ion,  doamnele Elena 
Andronache şi Mocanu Viorica, domnul Petre 
Gheorghe  ş.a.) Ce spun participanţii? 

 
Cu ocazia întâlnirii desfăşurate în Bucureşti pentru alegerea unui nou 

Consiliu director al rromilor pentru sectorul 2, i-am intervievat pe câţiva dintre 
participanţi în legătură cu activitatea lor. 

Astfel, să  prezentăm, mai întâi, discuţia cu domnul Trancă Ion  
 
- Spune-ţine, vă rugăm, care sunt aşteptările Dvs. de la această 

întrunire? 
- Ne-am reunit astăzi, aici, pentru a alege un nou Consiliu director al 

filialei sectorului 2 a Partidei Romilor deoarece, aşa cum prevede Statutul 
Partidei Romilor, odată la 4 ani se fac alegeri pentru a alege conducerea filialei 
noastre. 

- Care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă rromii din 
sectorul 2? 

- Problemele rromilor, nu numai la nivelul sectorului nostru, ci şi la nivel 
de Capitală, sunt cele legate de locuinţe, locuri de muncă, de învăţământ, într-
un cuvânt: probleme sociale. Am constatat că la nivelul Administraţiei Publice 
locale se fac şi s-au făcut discriminări pe bază de rasă. Noi sperăm că vom 
reuşi să ”eliminăm“, în acest mandat, aceste discriminări, astfel încât repartiţiile 
de locuinţe şi rezolvarea unor probleme sociale să se facă În funcţie de 
priorităţi. 

- Cum v-aţi angrenat în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea rromilor din sectorul dvs.? 

- Contribuţia mea personală în rezolvarea problemelor nu poate fi decât 
una oficială şi asta nu se poate realiza decât printr-o colaborare foarte strânsă 
între conducerea superioară a Partidei Romilor şi Administraţia locală, întrucât 
oricare altă intervenţie se poate interpreta greşit. 

Pentru a elimina aceste interpretări greşite o să căutăm o cale de a 
rezolva problemele legal, printr-o formă pe care am s-o discut cu dl deputat 
Nicolae Păun şi cu ceilalţi din conducerea Partidei Romilor. 

Mă gândesc că ar fi utilă înfiinţarea unui serviciu specializat la nivel de 
Administraţie locală. 

- Sunteţi sprijiniţi de ceilalţi consilieri? 
- Primesc sprijin atât din partea d-lui primar Nicolae Onţaru, precum şi 

din partea viceprimarilor sectorului 2. Pot spune că de câte ori m-am confruntat 
cu o problemă, am primit sprijin din partea tuturor colegilor mei pentru a o 
rezolva. 

Vă mulţumesc! 
    *  
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În continuare, am discutat cu doamna Elena Andronache , consilieră în 
cadrul sectorului 2, Bucureşti. Iată ce ne-a declarat: 

 
R.: Stimată doamnă, vă rog  să ne spuneţi cum vă desfăşuraţi 

activitatea Dvs. de consilieră? 
- Sunt la al doilea mandat. În primul mandat am fost membru al Comisiei 

de învăţământ, sănătate şi cultură. Am ales această comisie deoarece am 
considerat că, fiind profesoară, pot desfăşura o reală activitate având 
cunoştinţe în domeniu. Sunt profesoară la Liceul ”Traian“, unde funcţionez de 
aproximativ 25 de ani, locuiesc în cartier şi am căutat să ajut copiii în măsura 
posibilităţilor. 

R.: Care sunt cele mai acute probleme cu care vin rromii la Primăria 
sectorului 2? 

- Rromii vin, mai mult, la Comisia de probleme sociale, pentru că, având 
familii numeroase, se confruntă cel mai adesea cu problema lipsei unei locuinţe 
şi cu solicitarea unor locuri de muncă. Din păcate, posibilităţile de rezolvare a 
acestor probleme sunt reduse. În aceea ce priveşte problema locuinţelor, 
deocamdată, chestiunea este centralizată la nivel de Capitală, iar ajutoarele 
sociale, atunci când au existat, au fost ”nominalizate“. 

Să sperăm că, având un buget ceva mai mare, vom putea ajuta mai 
mulţi oameni. 

Cunosc foarte bine etnia rromilor, pentru că vin foarte mulţi copii de 
rromi aici (Liceul Traian) şi, sincer, nu fac discriminări. Aceşti copii sunt cu bun 
simţ, dornici de a învăţa şi, în general, în şcoală este o atmosferă foarte 
plăcută. 

Niciodată nu s-a pus problema diferenţierii, nu au existat cazuri de 
indisciplină, mă refer la infracţiuni în şcoală,  ca în alte şcoli. 

La noi pot să spun că avem o situaţie specială şi mă refer la faptul că, la 
început, ni s-au repartizat şi nouă nişte jandarmi - când dl. Băsescu a luat 
hotărârea aceasta - iar în scurtă vreme i-a retras, deoarece nu aveau probleme 
care să necesite existenţa lor. 

- În calitatea dvs. de profesor, aş dori să ne spuneţi dacă aţi avut cazuri 
de elevi care au abandonat şcoala? 

- La noi, la liceu, este mai greu să apară asemenea cazuri, deoarece cei 
care vin la liceu, o fac pentru că vor să înveţe. Poate că există cazuri de 
abandon în gimnaziu. 

Vă mulţumesc! 
* 

Prezentăm acum discuţia cu doamna Viorica Mocanu, o rromnie care 
locuieşte în  sectorul 2 din Bucureşti 

R.: Ce probleme aveţi în viaţa Dvs. de zi cu zi? 
- Am avut locuinţa în str. Fecioarei nr. 24 până în 10 noiembrie 2000 

când am fost evacuată forţat cu ajutorul Poliţiei, deoarece proprietarul imobilului 
a câştigat procesul şi a fost repus în drepturi. În momentul evacuării, mi-a fost 
distrusă mobila, deoarece cei care ne-au evacuat ne-au aruncat, pur şi simplu, 
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mobila, astfel că va trebui să repar cea mai mare parte din ea sau să renunţ la 
o parte din agoniseala de o viaţă. 

După cunoştinţa mea, Administraţia Locală trebuia să-mi ofere, în 
schimb, o locuinţă, dar, deşi în noiembrie au fost distribuite 70 de apartamente 
celor de pe lista de priorităţi, familia mea nu a primit nici măcar o garsonieraă. 

Din momentul în care am fost evacuaţi, familia noastră a fost obligată să 
se despartă, astfel că soţul şi băiatul de 11 ani locuiesc într-o magazie de 
lemne, iar eu împreună cu fetele mele locuim temporar la o rudă de a mea. 
Această rudă are, la rândul ei, 4 copii şi are dese certuri cu soţul ei datorită 
faptului că ne-a primit în gazdă. Vreau să spun că tot ce strânsesem în 
speranţa primirii unei locuinţe am cheltuit. 

Sunt sigură că apartamentul pe care mi-l vor atribui va fi social şi, având 
în vedere că cele 3 fiice ale mele lucrează, iar eu şi soţul meu avem pensii pe 
caz de boală, cred că vom reuşi să ne plătim întreţinerea şi să putem 
supravieţui de la o zi la alta. 

Vă mulţumesc! 
* 

În continuare, am realizat un schimb de cuvinte cu domnul  
Petre Gheorghe, care este prim-vicepreşedintele Consiliului director, şi 

cu alţi membri ai Consiliului  
 
- Vă rog frumos să-mi spuneţi, domnule Petre Gheorghe, ceva despre 

activitatea Dvs. consacrată rromilor! 
-  Noi am organizat această filială pentru a ajuta această comunitate şi 

pentru a ne organiza astfel încât, în 2004, să putem obţine cât mai multe voturi. 
Ştiu că mulţi dintre noi nu ştiu să voteze, noi, în aceşti 4 ani, o să ducem muncă 
de teren ca să nu ne mai confruntăm cu această problemă şi la următoarele 
alegeri. 

-  Domnule Gheorghe Vasile, Dvs. încalitate de preşedinte al Consiliului, 
ce mesaj aveţi pentru rromii care se confuntă cu dificultăţi? 

- Ne angajăm să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a rezolva cât mai 
multe din problemele cu care dvs. veniţi la noi. Şi pentru a le rezolva, 
bineînţeles că vom apela la ajutorul d-lui deputat Nicolae Păun, al domnului 
subsecretar Gheorghe Ivan şi al d-lui consilier Gheorghe Răducanu. Fără 
ajutorul lor nu am fi putut ca să ne întâlnim astăzi şi să aveţi posibilitatea să vă 
alegeţi oamenii care vă vor reprezenta în Administraţia locală. 

 
- Dumneavoastră, domnul  Ionică Ştefan, ca preşedinte executiv al 

acestui Consiliu, ce puteţi să ne spuneţi? 
- Dagii mei, vă mulţumesc că aţi venit atunci când eu v-am chemat. 
Când în 1990 am intrat în rândurile Partidei Romilor, nu am făcut-o ca 

să mă îmbogăţesc sau pentru funcţii, ci pentru că am considerat că este de 
datoria mea să-mi ajut rromii. 

 
- Iar Dumneavoastră, domnule Nistor Ioan, ca vicepreşedinte al acestui 

Consiliu, ce ne puteţi spune? 

 96



 

Sper că vom avea o colaborare fructuoasă atât cu conducerea Partidei 
Romilor cât şi cu Administraţia locală, colaborare care să ducă la Îmbunătăţirea 
situaţiei rromilor din sectorul 2. 

Vă mulţumesc tuturor! 
( A consemnat: Elena State; grupajul a fost publicat în Asul de treflă “ nr. 

2 (95) / 2001, p. 10-12)  
 
Ce putem face să-i ajutăm pe rromii noştri?  
Interviu cu domnul Ilie Pătru, 
preşedintele Partidei Romilor din judeţul Alba 

 
Am auzit că preşedintele “ Partidei Romilor “ din judeţul Alba, domnul 

Ilie Pătru, se zbate foarte mult pentru problemele rromilor. L-am rugat  să 
discute cu noi şi să ne spună şi nouă despre ce este vorba concret.   

 
- Vă rog să ne spuneţi ce putem face să-i ajutăm pe rromii noştri? 
- În judeţul nostru sunt 38.746 de rromi. Filiala noastră conlucrează 

foarte bine cu autorităţile locale, ca dovadă că am obţinut foarte repede un 
sediu. În toate localităţile din judeţul nostru ne confruntăm cu o sărăcie cruntă, 
chiar foamete, şi, din această cauză, nu putem pune nimic la punct, 
deocamdată, deoarece nu avem posibilitatea de a-i ajuta pe aceşti oameni. 

Un prim pas în ceea ce priveşte ajutorul acordat de noi comunităţilor de 
rromi l-am făcut în momentul în care am depus mai multe proiecte spre 
finanţare la Fondul PHARE. 

- Ce fel de proiecte credeţi că ar putea ajuta populaţia rromă săracă din 
judeţul dvs.? 

- Sper că proiectele pe care le-am făcut o să-i ajute foarte mult pe rromi, 
dacă vor fi aprobate. 

Astfel, am depus un proiect economic, şi anume, o fabrică de cărămidă, 
dându-le, în felul acesta, un loc de muncă multor familii de rromi. 

Un alt proiect economic vizează zootehnia, iar altul priveşte ajutorarea 
minorilor. 

Avem rromi care au fost angajaţi în industrie şi au fost printre primii 
disponibilizaţi; bineînţeles că au fost astfel foarte afectaţi. Dar cei mai mulţi au 
intrat în şomaj. 

- De ce s-a făcut această discriminare? 
- Pentru că directorii de întreprinderi şi-au făcut de cap până când 

PDSR-ul a ajuns la putere. Dar nu numai ei, ci şi autorităţile locale care au făcut 
abuz de putere, aşa, ca exemplu, deputatul Berciu şi Horia Bucur, farmacistul, 
au făcut ceea ce au vrut. Aveau ură personală pe rromi, mai ales că vedeau că 
se descurcau făcând cărămidă. Este adevărat, pe terenul statului, dar, totuşi, 
până la urmă o muncă cinstită. Căutau prin orice mijloace să le dărâme munca, 
construcţia. Nu au putut face acest lucru, deoarece eram În Consiliul Judeţean 
şi m-am opus. 

 97



 

- Ce ne puteţi spune despre comportamentul Poliţiei judeţene faţă de 
comunităţile de rromi? 

- Ne împăcăm foarte bine, mai ales pentru că sunt stăpân pe destinele 
mele având propriile afaceri. Prefectul judeţului mi-a acordat prietenia lui şi pot 
spune că colaborăm ”elegant“, având probleme grave în judeţ, în ceea ce 
priveşte activitatea rromilor. 

Împreună cu autorităţile locale (cu Prefectura şi cu comandantul 
Penitenciarului Aiud) am făcut sondaje, în urma cărora a reieşit că doar 1% din 
cei închişi sunt de etnie rromă. 

- Copiii sunt lăsaţi să se ducă la şcoală? 
- Am făcut un proiect ale cărui costuri se ridicau la un miliard către 

Guvernul României, iar ei ne-au trimis 100 de milioane. Din aceşti bani am 
cumpărat la 1140 de copii rechizite şcolare. Nu am putut ajuta toţi copiii care 
merg la şcoală, însă am rezolvat, în special, situaţii grele ale unor copii 
proveniţi din cele mai sărace familii de rromi. 

Sperăm să rezolvăm problema rechizitelor şi a hranei pentru copii, 
datorită fabricii de cărămidă pe care dorim s-o construim cu finanţarea de la 
Fondul de Parteneriat pentru rromi. 

În toate comunele şi oraşele de pe lângă judeţul Alba Iulia i-am deservit 
pe rromi cu ajutoare pentru copii şi ne dorim ca şi în continuare să putem face 
acest lucru, dar, din păcate, ajutoarele sosite sunt destinate prin specificul lor  
adulţilor. 

- Există copii care doresc să continue şcoala şi nu sunt lăsaţi de părinţi? 
- Majoritatea copiilor merg la şcoală, iar cei care nu au făcut-o la timpul 

potrivit n-o mai fac. 
În ceea ce priveşte copiii care au abandonat şcoala, să arătăm că acest 

fapt s-a petrecut începând cu câţiva ani în urmă, datorită lipsei resurselor 
materiale şi financiare. 

Numărul familiilor de rromi s-a înmulţit, astfel că o parte din familii dorm 
în şopron. 

Nu le putem acorda locuinţa absulut indispensabilă din pricina lipsei 
resurselor financiare. Bunăvoinţă este, v-am mai spus. Dacă vom obţine 
finanţarea cerută este imposibil să nu rezolvăm o parte din problemele cu care 
se confruntă comunităţile de rromi. 
 
(A consemnat Elena State; interviul a fost publicat în “ Asul de treflă “ nr. 5 (95) 
/ 2001, p. 10-12)  
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Cronica unui spectacol / a unei reprezentaţii publice 
 
 

Eugen-Sandu Raportoru, pictor rrom de mare 
respiraţie artistică 

 
Ce bine că Eugen Raportoru este un talentat pictor rrom! Ce păcat însă 

că nu mulţi rromi ştiu asta! Ce neplăcut a fost şi faptul că la lansarea recentei 
sale expoziţii au fost doar câţiva rromi şi subsemnatul, care eram, oarecum, un 
” ambasador “ între cele două lumi. Căci la vernisajul Expoziţiei pictorului 
Raportoru, deschisă la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti (str. 
Academiei, nr. 15), în seara zilei de vineri, 16 martie 2001, rromii au fost 
reprezentaţi de d-na Aurelia Fechetă, de la Partida Romilor, de dl Rupa jr. din 
partea organizaţiei OPRE, de d-l Sorin Sandu Aurel, redactor al publicaţiei ” 
Romano Lil “ - ce este editată de Romani CRISS - şi de d-l Marian Petre, 
sculptor şi pictor rrom, profesor de desen şi, de asemenea, de rudele pictorului 
Raportoru. 

Am remarcat însă foarte mulţi confraţi pictori ai lui Eugen Raportoru, 
care arătau o sinceră prietenie, preţuire faţă de pictor şi creaţia sa. 

Maestrul estetician, prof. univ. dr. Victor Ernest Maşek, şi pictorul Spiru 
Vergulescu au prezentat în termeni extremi de elogioşi creaţia tânărului pictor 
”coleg“, realizată în ultimele zece luni de căutări, nesomn şi lipsuri materiale. S-
au pus În evidenţă subtilitatea prin care Eugen Raportoru a surprins peisajul 
citadin bucureştean şi curajul de a aborda teme riscante (” Mănăstirea Voroneţ 
“, de pildă), dar care i-au reuşit pe deplin ş.a. 

Caldelor cuvinte ce priveau creaţia pictorului şi veneau din partea 
maeştrilor pictori se cuvenea a le urma altele, care să fi întregit imaginea 
publicului numeros despre ” Omul Raportoru “. 

Am comis un gest ce nu s-ar fi cuvenit, anume, după un semn discret 
făcut pictorului Raportoru, am cerut permisiunea maeştrilor Maşek şi 
Verguleascu de a vorbi după dumnealor. 

Cum artiştii mari sunt ” făpturi “ sensibile, generoase şi iertătoare, m-am 
postat lângă Eugen, spunând că aş dori să rostesc câteva cuvinte ca ” 
ambasador “ al rromilor, al ” aripii “ rrome din dreapta artiştilor unde ne aflam 
strategic aşezaţi. 

Am spus că l-am cunoscut pe Eugen, prin 1992, nu ştiu cum, dar am de 
atunci un tablou de-al său, care se încadrează perfect din punct de vedere 
valoric, estetic, unor lucruri semnate de: Rodica Pandele, Liviu Suhar, Virgil 
Parghel, Florin Maxa, Kőmives Andor, Radu Şerban, Atena Simionescu, 
Carmen Huluba, Marian Petre, Ion Vlad ş.a… mulţi dintre aceştia lăudând 
lucrarea pictorului Raportoru. 

Am mai relatat că în toamna anului 1992, când Eugen avea o expoziţie 
în holul Teatrului Nottara, m-am dus cu grupa de studenţi de la secţia ” 
facultativă “ de limbă rromani să o vizităm. Între cursanţii mei era şi criticul de 
artă Alina Şerb (vă spuneam mai sus că artiştii sunt oameni sensibili, toleranţi şi 
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dornici să fie bine informaţi, să ” soarbă “ cunoaştere din cât mai multe 
domenii!), care, privind tablourile lui Eugen, mi-a spus:  

” -  După stil, manieră de abordare, cred că a absolvit Facultatea de arte 
plastice prin 1983!“ 

” - Ei, uite că Eugen Raportoru nu are facultate, ci doar Liceul de arte 
plastice! “ -  i-am zis. 

El, în schimb, a ştiut să ” fure “ meseria, arta, de la marii maeştri, direct 
la sursă, în atelier, cum a fost maestrul Corneliu Baba, mentorul lui Eugen. 

Mă gândeam, în drum spre Galerie, de ce oare tinerii creatori rromi nu 
se organizează într-o, să spunem, ” Asociaţie a creatorilor rromi “ în care să 
vină şi pictorul, şi fotograful-artist, şi poetul, şi actorul, şi literatul, şi cântăreţul 
etc., etc? 

Nucleul ar fi fost chiar acolo, în Galerie, anume: tânărul student Sorin 
Sandu Aurel - fin poet şi traducător, actor amator, apoi Marian Petre, sculptor şi 
pictor, absolvent al Facultăţii de Arte, Adrian Dumitru, student strălucit la 
Academia de Teatru şi Film, Eugen, evident, şi câţi şi câţi alţi creatori rromi, 
cum ar fi actorul Rudi Moca de la Mureş! 

I se impută pe nedrept pictorului rrom Eugen Raportoru de către unii 
rromi, ei înşişi creatori, că Eugen ” s-a dat cu gageii “, că pictura lui “ nu reflectă 
lumea rromă “ etc. 

Eu zic aşa. Nu trebuie să-l îndepărtăm pe un creator rrom pentru că a 
fost format… de gagii! Dar şi iubit şi preţuit… Ci să vedem unde s-a greşit în 
legătură cu Eugen. Eu, ca gagio, m-am angajat că de la data vernisajului (din 
16 martie 2001) voi fi ” ambasadorul “ lui Eugen între rromi şi artiştii gagii. 

Este nedrept, necreştineşte, să nu-l vedem pe acest tânăr rrom că este 
talentat şi că, dacă nu este susţinut material, nu poate crea. 

Cred că mai întâi el trebuia să fi fost inclus de organizaţiile rrome care 
au ca preocupări domeniul cultural într-un proiect de profil şi, în felul acesta, 
Eugen ar fi pictat şi ceva în spiritul proiectului: lumea rromă. 

Sunt lucruri atât de simplu de rezolvat pentru a se capta creatorii rromi 
în mişcarea de emancipare spirituală… Să nu dăm, totuşi, cu piatra! Nu avem 
dreptul… 

” Partida Romilor “ l-a ajutat pe Eugen Raportoru, organizându-i, acum 
un an, o expoziţie de pictură. Cine se mai oferă? Artiştii sunt, totuşi, valori! Nu 
materiale, trecătoare, ci spirituale. Şi perene. Vă aştept cu propuneri şi oferte 
pentru Eugen. 

 
(lect. univ. dr. Gheorghe Sarău, “ Asul de treflă “, nr. 5 (98) / 2001, p. 5-6) 
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Prefaţă 
Prefaţă la cartea “ Cele mai iubite cântece rrome ” 

 
Am avut privilegiul să fi auzit, cu ocazia întâlnirilor mele din ultimul 

deceniu avute cu rromi din străinătate şi din România, multe din frumoasele 
cântece ale rromilor care au făcut înconjurul lumii. Cu atât mai mare a fost 
această favoare cu cât variantele ascultate erau cântate de rromi, de multe ori 
de mari solişti vocali din rândul acestora. 

Realizarea unei culegeri cu cele mai frumoase cântece rrome de 
pretutindeni m-a preocupat timp de un deceniu, începând cu anul 1991, când, 
la cea de-a treia ediţie a Cursurilor internaţionale de vară de limba şi cultura 
rromani, desfăşurate la Karjaa în Finlanda, am auzit multe din cântecele 
inserate aici de la prietenii mei rromi ca: Rajko Djurici (Serbia, apoi stabilit din 
acel an în Germania), Henry Hedman, Miranda Vuolasranta, Valfrid Akerlund - 
tustrei din Finlanda,  Marcel  Courthiade (Franţa), Hristo  Kjuchukov (Bulgaria), 
Stahiro (Stanislav Stankievicz) din Polonia, Olga Mărcuş (Tg. Mureş - România) 
ş.a. Tot acolo, am auzit multe din cântecele rrome înregistrate de Mozes 
Heischnink din Viena. 

Întors în  ţară, i-am învăţat pe elevii  mei de la clasa de învăţători rromi a 
Şcolii Normale din Bucureşti  unele din acestea şi, la rândul meu, mi-am însuşit 
alte nestemate ale folclorului muzical rrom (câteva fiind incluse în culegerea de 
faţă) de la elevele mele: Mirena Cionca (fostă Iovan), Mihăla Zătreanu, Mariana  
Ştefan. 

Anul următor, la Roma, cu ocazia celei de-a patra ediţii a Cursurilor 
internaţionale de vară de limba şi cultura rromani, aveam să aud alte cântece 
de la  prietenii mei rromi: Hristo Kjuchukov, Santino Spinelli (Italia), Marcel 
Courthiade. 

În continuare, aveam să-i aud cum cântau şi pe alţi interpreţi rromi, ca, 
de pildă, pe rromii maramureşeni Varvara Rezmüves (din Coltău) şi Tudor 
Lakatos (" Elvis al rromilor ") din Şomcuta Mare) ş.a. sau pe unii rromi din alte 
ţări (Demir Aliev sau pe Tosho, ambii din Bulgaria, Lolo Bernal din Argentina 
etc.).    

Dar paleta cântecelor învăţate de la rromii europeni s-a îmbogăţit an de 
an, îndeosebi în anii 1998 şi 1999 când am participat ca profesor de limba 
rromani la  Cursurile internaţionale de vară de limba, literatura şi cultura 
rromani (ediţiile a X- a şi a XI-a), organizate la Beeskow, în Germania. Acolo 
am cunoscut noi cântece, de la intelectualii rromi prezenţi (muzicieni, poeţi, 
ziarişti, profesori, activişti), cum ar fi: Dragan Ristic (Serbia), Jovan Nikolic 
(Serbia), Nadia Belugina (Rusia), Oana Kitzu (Germania) ş.a. 

De remarcat faptul că am selectat variantele unor cântece rrome bine 
conservate şi fixate în memoria colectivă a rromilor din diferite ţări, mostrele 
folclorice conţinute nefiind deci tributare unei anumite surse interpretative, ci 
rodul unor creaţii colective, căci aceste variante s-au cizelat, cu timpul, de la 
sine, prin contribuţia modestă şi discretă a interpreţilor rromi.  
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De asemenea, se impune menţionat profesionalismul cu care coautorii 
mei muzicieni - prof. Aurică Mustăţea şi prof. Daniela T. Grigore, de la Liceul de 
Muzică "Dinu Lipatti " din Bucureşti - au realizat partiturile pe baza melodiilor 
cântate de mine. Totodată, se cuvine consemnat şi sprijinul acordat de domnul 
prof. Ioan Oarcea, în calitate de consultant muzical al Editurii, cu privire la 
partiturile incluse în culegere.  

Pe de altă parte, trebuie relevată calitatea textelor rrome, regăsite aici  
integral în limba rromani, deci nu sub forma unor texte contaminate cu 
elemente lexicale nerrome sau sub forma unor variante cântate în limbile în 
care, dealtfel, unele din cântece au fost larg difuzate (rusă, maghiară, română,  
sârbă ş.a.) şi mai bine cunoscute. 

În ceea ce priveşte structurarea lucrării, în scopul consolidării şi 
promovării efective a limbii rromani, am decis ca textele să fie prezentate, 
alături de partituri, doar în limba rromani, iar eventualele precizări, traduceri, 
menţiuni bibliografice, date privind istoricul consemnării respectivului cântec 
etc. să fie concentrate într-o secţiunea finală rezervată Notelor.  

Din perspectivă muzicală, lucrarea se prezintă unitar, notaţiile muzicale 
adoptate facilitând atât interpretarea vocală cât şi pe cea instrumentală. 

Culegerea de faţă reprezintă prima lucrare de acest tip  ce apare în 
România şi care, alături de textele rrome, oferă şi partiturile. După cum se ştie, 
au existat unele preocupări de consemnare a cântecelor rrome la Barbu 
Constantinescu, C.S. Nicolaescu Plopşor, Henryk Wlislocki, dar, din păcate, 
fără a se prezenta şi notaţiile muzicale respective.  

Lucrarea, deşi este destinată cu precădere elevilor, studenţilor şi 
profesorilor rromi, se adresează, de fapt, tuturor rromilor, ajutându-i să 
redescopere frumuseţea "adevăratelor " cântece rrome, mai vechi sau mai noi. 
(Gheorghe Sarău) 

 
Prefaţă la manualul de alfabetizare a adulţilor  

 
Un om care ştie să citească şi să scrie este o persoană foarte 

importantă pentru poporul său şi pentru biserica sa,deoarece cu cunoştinţele 
sale de citit şi cu mintea sa el poate să-şi ajute neamul său. 

Un om care citeşte  va fi un bun creştin, foarte inteligent, care va putea 
citi  cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un credincios va şti să citească Biblia, atunci  
el îi va putea ajuta mai bine pe preot şi pe alţi credincioşi din biserica lui /…/ 

Scopul principal al cărţii Mai multă lumină este de a pune la îndemâna 
oamenilor care se ocupă de alfabetizare (fără însă să aştepte ca să fie plătiţi) o 
metodă simplă şi practică de a preda unei persoane care nu ştie să citească şi 
să scrie. Această metodă simplă îl ajută pe cititor ca foarte repede să citească 
cu uşurinţă prima bucată de lectură.  

Literele mari sunt date abia la lecţia a 20-a, pentru a uşura predarea 
literelor mici. 

Fiecare creştin care ştie să citească trebuie să  înveţe o altă persoană 
care nu ştie încă să citească. Fiecare credincios trebuie să citească zilnic Biblia 
/…/ 

 104



 

(Traducere românească după cea rromă, ambele realizate de Gheorghe 
Sarău; versiunea rromă a fost făcută din originalul din limba engleză semnat de 
Dr. Rice F. Robert din Tulsa - SUA) 

 
Postfaţă 

 
Katitzi -  mai mult decât o lectură, o oportunitate de 
învăţare 

 
Katitzi este o carte despre care îţi vine greu să scrii, ca adult. Este o 

carte pe care, după ce o citeşti, poţi spune doar că ai citit-o prea târziu. Prea 
târziu pentru că, dacă ai fi citit-o atunci când erai copil, îţi spui că, poate, te-ai fi 
raportat altfel la copiii rromi. Prea târziu, pentru că, probabil, mulţi copii numiţi 
altfel, chiar din jurul tău, au trăit experienţe similare celor trăite de micuţa  
Katitzi şi tu nu ai făcut prea mult. Sau nu ai făcut nimic. 

Cartea emoţionează. Prin simplitatea şi duritatea experienţelor unui 
copil şi prin puternica încărcătură empatică pe care o induce cititorului. Ca 
lector nu poţi decât să te laşi tulburat de lectură, odată cu eroina, de 
nedreptăţile, bucuriile simple, revolta sau speranţa că totul se va schimba, 
odată. 

Sunt foarte multe cărţi pentru copii care trebuie citite de adulţi în primul 
rând. Cred că miza acestei cărţi este uriaşă în spaţiul şcolar românesc. 

Putem anticipa importanţa utilizării acestei lucrări în şcoală pe termen 
lung, luând ca punct de plecare scopul cărţii: această poveste pentru copii, 
scrisă de Katarina Taikon, o autoare rromnie care a trăit în Suedia (1926 - 
1995) îşi propune: 

1) să prezinte câteva elemente culturale specifice etniei rromilor; 
2) să stimuleze construirea identităţii copiilor rromi; 
3) să ofere ocazii de analiză critică şi reflecţie asupra relaţiilor dintre 

populaţia majoritară şi grupurile minoritare (rromi). 
Episoadele din viaţa micuţei Katitzi oferă excelente ocazii pentru 

atingerea unor asemenea scopuri, prin lectură, discuţii ulterioare şi cadrul de 
învăţare pe care îl provoacă. 

Experienţele trăite de Katitzi în cele câteva luni prezentate în carte 
(cândva, în Suedia) pot suplini o viaţă întreagă, prin diversitate şi bogăţie. 
Diversitatea şi bogăţia nu vin -  paradoxal -  din evenimente spectaculoase, ci 
din simplitatea şi claritatea naraţiunii. Katitzi este un copil aflat între mai multe 
lumi, cărora le aparţine doar parţial şi în care nu se regăseşte în întregime. 
Katitzi este un copil instituţionalizat, trăieşte într-un orfelinat şi nu se bucură de 
securitatea afectivă a unei familii şi de căldura unui cămin adevărat. Fetiţa este 
oarecum noncomformistă, are probleme disciplinare şi, în acelaşi timp, este 
lider de opinie printre ceilalţi copii din orfelinat.  

Lumea orfelinatului este caracterizată de reguli stricte, în care figura 
domnişoarei Larçon este imaginea autorităţii absolute. În această lume apar 
adulţi care îi oferă sprijin moral şi afectiv, cum ar fi domnişoara Kvist “ cea 
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drăguţă ” sau preotul Petterçon. Orfelinatul reprezintă, totodată, universul 
copilăriei, în care au loc evenimente tipice (copiii merg la scăldat, au petreceri 
cu prăjituri şi suc), conflicte tipice (între copii sau între aceştia şi adulţi). 

Încă din primele pagini aflăm că în orfelinat Katitzi era “ o persoană cu 
totul aparte ”, deoarece la ora de culcare nu era în pat, “ nu prea respecta 
orarul ”, îi ajuta pe colegi să-şi termine mâncarea, nu ştia să înoate, era ciufulită 
şi uneori murdară, povestea atât de frumos încât ceilalţi copii îi sorbeau vorbele 
“ muţi ca peştii şi cu ochii mari ” şi, în general, era “ mereu drăguţă şi săritoare”. 

Intriga apare în momentul în care tatăl şi fraţii fetiţei vin să o ia înapoi 
acasă. Aceştia sosesc cu o maşină ciudată, au “ haine năstruşnice ” şi arată 
altfel. Katitzi fusese adusă la orfelinat când era mică şi nu îşi amintea de tatăl 
ei, aşadar se temea să plece cu propriile ei rude. Despărţirea de orfelinat este 
amânată, perioadă în care are loc reconstituirea propriei identităţi. Unii copii 
ştiau foarte puţine lucruri sau nu ştiau nimic despre familiile lor. Katitzi îşi 
aminteşte câte ceva şi, cu ajutorul celorlalţi, descoperă lumea fascinantă a 
circului; află că “circarii”(a doua ei familie) nu au mai vrut-o (trăieşte sentimentul 
respingerii), îşi aminteşte sau fabulează pe teme tipice lumii circului : clovn, 
animale, mersul pe frânghie. Ruttan este cea care aduce vestea cea mare: “ 
Katitzi a voastră cea grozavă e ŢIGAN!” Această dezvăluire a identităţii etnice 
este pe cât de spectaculoasă, pe atât de necunoscută copiilor: “ E ce? (...) Ce 
mai e şi asta? Ţigan? Ce e un ţigan? ”.  

Momentului “revelaţiei” îi urmează lunga dezvăluire a imaginilor 
stereotipe şi a prejudecăţilor despre “ţigani”, transmise de către copii, desigur, 
pe filiera adulţilor: “ Domnişoara Larçon a spus: ţiganii ăia n-or să intre 
niciodată în rând cu oamenii. Nu vor să înveţe regulile pe care trebuie să le 
urmăm cu toţii ”. “ Ce bine va fi când vom scăpa de Katitzi.”; “...ţiganii nu sunt 
buni ca noi şi că nu înţeleg când eşti drăguţ cu ei. Pe urmă a spus că fură 
găini...” 

Copiii, în mod spontan, rezistă tendinţei de a face generalizări ilicite, fie 
recunoscând că prietena lor “nu fură găini ”, fie fiind fascinaţi de faptul că alţii 
trăiesc în corturi, vin din străinătate, călătoresc, au zorzoane şi haine foarte 
frumos colorate. “ Oricum e ţigan ” (cuvântul articulat la genul feminin apare 
după multe pagini din carte) sună ca verdict şi cauză explicativă pentru toate 
aspectele diferenţiatoare dintre Katitzi şi ceilalţi copii.  

Necunoaşterea culturii specifice rromilor, a originilor sau obiceiurilor 
acestora este recunoscută atât de către copii, cât şi de către adulţi; domnişoara 
Kvist spune “ Nu ştiu prea mult ”. Sunt reconstituite primele amintiri, care aduc 
în prim - plan elemente tradiţionale din viaţa rromilor: cazan, zorzoane, foc, 
pălărie, barbă neagră, sărăcie, trai greu, fraţi mulţi, responsabilităţi. Discuţia cu 
domnişoara Kvist dezvăluie elemente ale relaţionării sociale şi aspecte afective 
importante: deosebirea este văzută ca element de culpabilizare “ E vina lui tata 
că are părul negru şi barba mare? ”; chelfăneala celorlalţi copii -  ca strategie 
de rezistenţă la frustrare; comportamentul -  adecvat la status - roluri: “Nu m-am 
bătut, n-am zis nimic, pentru că mama era învăţătoare şi trebuia să mă port mai 
frumos decât ceilalţi copii ”; medierea şi rezolvarea conflictelor “Poţi să discuţi 
cu cei care te necăjesc. Să încerci să le explici ”; autopercepţie şi percepţia 
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celorlalţi “...sunt negricioasă, aveam părul lung, am haine ciudate, dar hainele 
mele nu erau ciudate, erau aşa de frumoase. Am rochiţe cu volănaşe, una din 
ele e albastră şi e cea mai frumoasă pe care-am avut-o vreodată. Rut mi-a 
spus că arăt ca o sperietoare de ciori în ea.” 

Imediat ce se află originea etnică a fetiţei, i se aplică eticheta cu valoare 
de stigmă: “ Katitzi e ţigan! Katitzi e ţigan! ”. Tensiunea diferenţei dintre “ ei ” şi “ 
noi ” este evidentă: “ Nu eşti la fel ca noi! Nu eşti la fel ca noi!... Aşa a spus 
domnişoara Larçon. Na, poftim! (...) ţiganii sunt altfel.”, fetiţa având o reacţie 
emoţională normală şi începând să plângă. Încercarea de conciliere este făcută 
de aceeaşi domnişoară Kvist: “Katitzi e la fel ca toată lumea. Nici mai bună, nici 
mai rea.” (...) “şi-şi dădu seama că de fapt nimeni nu ştia nimic precis despre 
cei numiţi ţigani ”. 

În ciuda ignoranţei recunoscute de adult, copiii continuă jocul 
stereotipiilor, prejudecăţilor şi actualizează comportamentul discriminator, 
Katitzi fiind suspectată de furt: “ Fiindcă eşti ţigan, bineînţeles! Toţi ţiganii fură, 
toată lumea ştie! (...) Tu ai luat-o, ştiu eu. Eşti o hoaţă! Pui blestemat de ţigan!” 
Apar astfel elemente ale “ nodului central ” al reprezentărilor majoritarilor (fie 
suedezii din carte, fie românii) despre rromi, elemente evidenţiate în 
numeroase cercetări: ţiganii fură, vorbesc urât, sunt murdari, nu respectă 
regulile (greşeli normale de comportament sunt puse pe seama eredităţii şi 
etniei: “ Numai belele am cu fata asta! Cred că este vorba de ereditate aici, de 
asta nu ştie să se poarte”) /…/ “ 
 
(Dr. Cătălina Ulrich, fragment preluat din “ Asul de treflă “,  nr. 100 / 2001, p. 
23- 24)  

 
Note 

 
Note la cântecul “ Am mers, am mers…”  

1. Gelem, gelem  " Am  mers, am mers" 
Cântecul a fost cântat în filmul iugoslav  Am întâlnit ţigani fericiţi " de 

către cântăreaţa  Olivera Vuco.  Numele iniţial al câtecului  a fost Sus rromule!    
Apoi, în anul 1971, cu ocazia primului Congres Internaţional Rrom, care s-a 
desfăşurat în Marea Britanie, la Londra,  acest cântec a fost adoptat ca Imnul 
Rrom . Prima partitură a acestui cântec – după versiunea cântată de Rajko 
Djurić –  a fost realizată în Finlanda –  în anul 1991, când a fost organizată 
acolo cea de-a treia Şcoală internaţională de vară de limbă rromani – de către 
doi rromi finlandezi: de Valfrid Akerlund  şi de un foarte mare instrumentist al 
filarmonicii Aale Lindgren (care este născut în anul 1951,în orăşelul Kemi). 

Să spunem că şi mai înainte au  existat diferite versiuni, cum a fost 
partitura pentru orchestră realizată de Jagdino (Jarko Jovanović). Jagdino  a 
fost, după cum se cunoaşte, un instrumentist care s-a născut în satul Batjanica, 
din Serbia, şi a plecat în Franţa, unde a cântat ca solist instrumentist şi vocal 
cântece rrome. 

Versiunea românească brută poate fi aceasta: “…” 
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(Gheorghe Sarău) 
 

      Cuprinsul  
 
Cuprinsul unei cărţi 

Prima parte 
Povestiri biblice 

1.Dumnezeu a făcut lumea........................................................................……… 
2.Omul a păcătuit...............................................................................……………. 
3.Potopul...........................................................................………………………… 
4.Cele zece porunci ale Domnului.....................................................................… 
5. Cum s-a născut Iisus……………………………………………………………….. 

Prima parte.......................................................................................…….. 
A doua parte..........................................................................................…. 

6. Iisus este botezat............................................................................…………… 
7. Iisus a vindecat mulţi oameni.................................................................……… 
8 .Iisus şi păcătoşii...........................................................................…………….. 
9. Iisus a înviat un mort..................................................................………………. 
10. Iisus a spus că va muri pentru păcatele tuturor.....................................…….. 
11. Iisus a murit pe cruce……………………………………………………….. …… 
12. Învierea lui Iisus………………………………………………………….. ………. 
13. Iisus va reveni.................................................................................………… 
14. Casa noastră din cer ……………………………………………………. ……. 
15. Iisus se înalţă la cer....................................................………………………… 
16. Cum a coborât Duhul Sfânt ……………………………….. …………………… 
17. Ştefan moare pentru credinţa lui..............................................………………. 
18. Filip mărturiseşte despre Iisus.....................................................……………. 
19. Dorca a înviat.......................................................................................………. 
20.  Saul crede....................................................................................…………… 
21. Petru  mărturiseşte despre Corneliu................................................…………. 

Partea a doua 
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Texte biblice 
I. Texte din Sfintele Evanghelii 

Cuvântul s-a făcut Trup (Ioan I: 1–18)...............................................…………….. 
Magii (Matei II: 1 – 12)......................………………………………………………… 
Mărturia lui Ioan Botezătorul ( Ioan I: 19–28)........................…………………….. 
Botezul lui Iisus ( Matei III: 13 – 17)...................................................……………. 
Isus vindecă un demonizat la Capernaum (Marcu I: 21 –28).……………………. 
Iisus la sărbătoarea Înnoirii (Ioan X: 22–39).....................……………………….. 
Învierea lui Lazăr (Ioan, XI: 1– 46)...........................................………………….. 
Maria Îi toarnă mir pe picioare (Ioan, XII: 1–11).....................…………………...  
Sărbătorirea Paştilor (Marcu XIV: 12 – 21).......................................…………… 
Iisus spală picioarele ucenicilor Săi (Ioan XIII: 1–17)...............…………………… 
Plecarea vânzătorului (Ioan XIII: 18–29)..........................................…………….. 
Dragoste frăţească (Ioan XIII: 31–34).................................................…………… 
Înştiinţarea lui Petru (Ioan XIII: 36–38).............................................…………… 
Mângâietorul (Ioan XIV: 15–31)................................……………………………… 
Rugăciunea lui Iisus (Ioan XVII: 1– 26)....................................………………….. 
Învierea lui Iisus (Ioan XX: 1– 10)...................................................……………… 
Iisus i se arată Mariei (Ioan XX: 11–18).................................…………………… 
Iisus li S-a arătat ucenicilor (Ioan XX: 19–23)........................…………………… 
Iisus i Se arată şi lui Toma (Ioan XX: 24–29)............................…………………. 
Scopul celor ce sunt scrise aici (Ioan XX: 30–31).......................……………….. 

II. La sfârşit.………………………………………………………………….. 
1. O scrisoare pentru tine…………………………………………………… 
2. Cele zece porunci ale lui Dumnezeu……………………………………. 
3.Tatăl nostru…………………………………………………………………  
4. O poveste contemporană………………………………………………….. 
(Selecţia textelor este realizată de Florin Nasture şi Gheorghe Sarău) 
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Bio- bibliografia 
 
(Fişa bio- bibliografică) 

Fişa bio - bibliografică a pictorului EUGEN-SANDU RAPORTORU 
 
Născut: la Bucureşti, la 8 decembrie 1961 
Studii: Liceul ”Nicolae Tonitza “ 
Maeştrii: Ion Brodeală, Afane Teodorescu, Tatiana şi Adina Paula 

Moscu 
Lucrează în atelierul maestrului Corneliu Baba, care îl susţine material 

şi artistic în formarea sa.  
* Expoziţii personale în Bucureşti: 
- 1975 - prima expoziţie (la vârsta de 14 ani), la Cinematograful ” 

Griviţa“ 
- 1978 - Expoziţie la Biblioteca ” Cezar Petrescu “ 
- 1979 –1980 - Expoziţie la Casa de Cultură ” Înfrăţirea între popoare “ 
- 1984 - Expoziţie la Teatrul de Comedie 
- 1992 - Expoziţie la Teatrul Nottara 
- 2000 - Expoziţie la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti 
- 2001 - Expoziţie la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti 
* Multilaureat al Festivalului Naţional ”Cântarea României“ 
* Prezent în colecţii particulare în ţară şi în străinătate: Elveţia, Anglia, 

Suedia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Spania, SUA, Canada. 
* Alte activităţi: a realizat ilustraţii şi vignete color  (peste 700), împreună 

cu un alt  pictor rrom ( Petre Marian)  pentru două cărţi editate de UNICEF în 
anul 2001, destinate copiilor rromi de clasa I. 
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Stilul literar – artistic (sau beletristic) 

Genul epic  
   

Katitzi    de  Katarina Taikon  
(fragmente) 

“ -  Katitzi! Katitzi…! 
- Pe unde umblă fata asta? Mereu trebuie să stai după ea. 
Domnişoara Larçon era supărată. De douăzeci şi cinci de ani, de când 

era directoarea orfelinatului, nu întâlnise mai mare pacoste de copil decât 
Katitzi. Ceasul bătuse ora şapte, iar ceilalţi copii terminaseră de mult cina şi 
plecaseră la culcare. 

Lumina era stinsă în toate dormitoarele şi copiii ar fi trebuit să doarmă, 
dar numai de dormit nu le ardea lor, cel puţin nu celor din dormitorul 5. O ţineau 
numai Într- o şuşoteală şi forfoteală.  Vestea despre ultima năzbâtâie a lui 
Katitzi plutea în şoaptă de la un pat la altul. Nici că mai auziseră ceva aşa 
înfiorător de palpitant, toată lumea era de acord. Ce-o să se întâmple când 
domnişoara Larçon o să pună mâna pe ea? 

Domnişoara Larçon ţinea grozav de mult la disciplina din orfelinat. Ea 
trebuia urmată mereu cu stricteţe, altfel domnişoara se arăta neîndurătoare. Iar 
în seara asta, îi sărise ţandăra rău de tot, o trăda vocea când striga după 
Katitzi. I se piţigăia glasul şi ajungea la falset de fiecare dată când ţipa. Iar 
câteodată vocea ei suna spart, precum fluierul unei locomotive cu aburi. 

Katiiiitzi…..KATIIIITZIII!!! 
Domnişoara Larçon zbiera de mama focului, bătând din când în când cu 

piciorul în pământ de furie. Din întâmplare, călcă într- o băltoacă murdară care- 
o împroşcă pe picioarele ei slăbănoage cât erau de lungi, lucru ce- o scoase 
de- a binelea din minţi. 

Aaaaaaa! Copilul ăsta a încurcat-o de data asta! ţipa ea. Stai să vezi 
numai ce pun eu mâna pe ea. 

Domnişoara Larçon nu era furioasă doar din cauza băltoacei, murdăriei 
împroşcate sau a copiilor care fac numai ce le trece prin cap. Se anunţa o 
seară ca toate celelalte, cu nimic ieşită din comun, când, ca întotdeauna, te luai 
de cap până băgai copiii în pat. Iar Katitzi era o persoană cu totul aparte.  

În seara aceasta însă venea să predice şarmantul preot Petterçon în 
sat. Domnişoara Larçon îl văzuse doar în poză. 

- Îţi dai seama cum e să-l vezi aievea şi să-l asculţi! Domnişoara Larçon 
visase la asta de când auzise de el de la ceilalţi membrii ai parohiei, cam acum 
un an. 

Adunarea începe însă la şapte şi jumătate iar pe Katitizi ia- o de unde 
nu- i. Domnişoara Larçon e oţărâtă şi disperată, în acelaşi timp. Umblă peste 
tot după ea, răcnind:  Katiitzi! KATIIITZI!!! 

În dormitorul 5 lumina era stinsă iar patul lui Katitzi gol. În dormitor se 
mai găseau încă şase paturi, care nu erau goale. Aici, pălăvrăgeau şi se certau 
colegele de cameră ale lui Katitzi. Gullan era pornită rău. În primul rând pe Rut 
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sau Ruttan cum îi spuneau amicii. Ruttan tocmai afirmase că atunci când 
domnişoara Larçon avea s-o prindă, Katitizi merita o bătaie straşnică. 

Gullan şi fratele ei Pelle erau prietenii cei mai buni ai lui Katitzi şi 
încercau mereu s- o ajute când fetiţa intra în vreo belea, lucru care se întâmpla 
des. Dar fiindcă Pelle era băiat, n-avea voie să doarmă în aceeaşi cameră cu 
sora lui. Orfelinatul avea tot soiul de reguli năstruşnice. 

- Ruttan! Eşti rea şi invidioasă pe Katitzi, spuse Gullan. 
Pe ce să fiu invidioasă, mă rog, dacă- mi permiţi să întreb? 
Da, stai că-ţi spun eu. Fiindcă domnişoarei Kvist îi place de Katitzi şi e 

drăguţă cu ea. 
Ce să spun, ce te interesează pe tine! şi oricum, de ce mă rog să aibă 

voie Katitzi să facă numai ce- i trece prin cap? Ia gândeşte- te că toată lumea 
ar face numai ce- i trece prin cap! Cum ar arăta lumea atunci? 

Faza cu “lumea” o prinsese de la domnişoara Larçon, din nenumăratele 
ei predici-pedeapsă ţinute în sala de mese, atunci când cineva încălca 
regulamentul de ordine. 

Apropo, dă- mi voie te rog să te informez că nu mă cheamă Ruttan! 
Numele meu este Rut, şuieră Ruttan. 

Celelalte fete erau de acord cu Gullan, dar nu îndrăzneau s- o spună 
tare, ca să nu le audă Ruttan. Ruttan îţi păstra ranchiună, şi mereu găsea ceva 
de pârât la domnişoara Larçon. 

Uite- o că vine! ţipă deodată o fată din patul cel mai aproape de 
fereastră. 

Repede! Deschide fereastra şi spune- i să intre prin spate, ca să n- o 
vadă domnişoara Larçon, spuse Gullan. 

Nu! Nici să nu vă gândiţi! Lăsaţi fereastra în pace! Vă spun la 
domnişoara Larçon! ţipă Ruttan, aruncându-şi perna cât de tare putu spre fetele 
care tocmai deschiseseră fereastra. 

Perna nu nimeri fetele, ci zbură afară pe fereastră. 
Directoarea o zărise şi ea pe Katitzi, jos, în curte, şi se repezi cu paşi 

mari, apăsaţi spre fetiţă. Urlă: 
Te- am prins! Stai să vezi…. 
Dar -  domnişoara Larçon amuţi, oprindu-se brusc într- o băltoacă de 

apă. Katitizi nu era singură. Lângă ea, mergea un bărbat. şi nu orice bărbat. 
Doar nu era cumva…? 
Ba da, sigur…Preotul Peterçon, în carne şi oase… 
Domnişoara Larçon rămase cu gura căscată. 
Katitzi şi preotul o ajunseră din urmă. Preotul zâmbi, întinzându- i mâna. 
Dumneavoastră trebuie să fiţi domnişoara Larçon de care mi- a vorbit 

atât Katitzi, spuse el. 
Tot atunci ateriză şi perna trimisă de Ruttan. O pocni pe domnişoara 

Larçon cu atâta forţă în ceafă, încât aceasta  îşi pierdu complet echilibrul. 
Căută să se sprijine de mâna preotului, ţipând: 

DOAMNE SFINTE, PETERÇON! 
Luat prin surprindere, Peterçon îşi pierdu şi el echilibrul, şi amândoi 

căzură grămadă unul peste altul în băltoacă. 
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Katitzi izbucni în râs. Era aşa de haios s-o vezi pe severa domnişoară 
Larçon străduindu-se să arate cuviincios în timp ce se târâia prin băltoacă. 

Katitizi râdea cu atâtea poftă, că se ţinea de burtă. Domnişoara Kvist 
cea drăguţă veni alergând prin curte. Auzise tărăboi şi venise să vadă ce se 
întâmplă. 

La început păru înfricoşată. Dar după câteva clipe, nu-şi mai putu 
stăpâni râsul. La toate ferestrele, se zăreau copii care care nu mai puteau de-
atâta râs. Uitaseră complet că nişte copii cuminţi trebuie să doarmă la ora 
şapte. 

Singura care nu râdea era Ruttan./…./  
 
( Katarina Taikon, Katitzi, Bucureşti: Editura RAO, 2001; fragment preluat din “ 
Asul de treflă “, nr. 8 ( 101) / 2001, p. 19 -22).   

 
 

Textul liric  
 
Căutări 

(de la mine pentru domnul profesor – vraci …) 
 

Peste tot  te-am căutat,  
Frunzele le-am întrebat, 
În focuri stinse am răscolit, 
Potcoavele le-am răvăşit, 
Nimic din tine n-am găsit. 
...........................……………… 
Tu, dulce limbă, odată şubrezită,  
Trăieşti din nou, nu eşti pierdută!  
Te-am căutat şi, iată, te-am aflat,  
Dar, spune-mi, cin’ te-a vindecat? 

 
(Poezia a fost scrisă de către profesorul de limbă rromani  Octavian   

Bonculescu, din satul Tâmna, jud. Mehedinţi) 
 

 
 
Tristeţi 

 
Când soarele coboară lin pe mare, 
Totu-i feeric în vreme de amurg, 
Dar ce folos căci lacrimile amare 
Mă năpădesc şi pe obraji îmi curg. 

 
Noaptea se lasă încet peste pământ, 
Cu mantia-i de stele sclipitoare. 
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Ce mult aş da ca ea să fie aici, 
Să-mi şteargă lacrima ce doare. 

 
Apune luna peste întinse ape, 
Valuri se pierd pe ţărmurile joase, 
Eu tot mai plâng în liniştita noapte, 
Iubirea şi căldura din serile frumoase. 

 
Mi-e dor de ochii ei căprui, 
Fiori mă mai cuprind încă 
Şi nu pot spune nimănui 
Durerea mea tristă şi mută. 

 
Aş vrea să-apară dintre valuri 
Şi eu la mine să o chem. 
Pe ochii calzi să o sărut 
Şi s-o dezmierd cu mâna 
Prin părul ei şaten. 

(Florea Vlad, “ Asul de treflă “,  nr. 2 (95) / 2001, p. 23 ) 
 

Genul dramatic  
 

Punguţa cu doi bani 
 

(dramatizare în versuri) 
Adaptare dupa Ion Creangă               
Muzică şi text: înv. Elena Nuică 

Toţi  
(Cântat) 
Şi era un moş, 
Şi-avea un cocoş. 
Ah, ce mai cocoş! 
Cum cânta la moş. 
Ia cântă cocoşule, 
Sai de joacă moşule! 

 
Şi-o babă era, 
Şi-o găin-avea, 
Ah, ce mai oua! 
La băbuţa mea 
Povestitor: 
Cic-a fost odat’ un moş 
Care-avea doar un cocoş 
Şi-o babă subţirea 
C-o găină-n curtea sa 
Găina, pe zi, oua 
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Câte ouă baba vrea. 
De zgârcită ce era 
Toate ouăle mânca 
Şi moşului nu-i dădea. 
Într-o zi, moşul - cu drag -  
O chemă până la gard: 
Moşul: 
- Baba mea, frumoasa mea,  
Dă-mi şi mie un ou încoa’! 
Baba: 
- Ba mai pune-ţi pofta-n cui! 
Nu dau ouă nimănui! 
Dă bătaie la cocoş, 
Şi-o să-ţi facă ouă-n coş! 
Povestitorul: 
Supărat-nevoie mare,  
Moşu-l prinde-l bate tare. 
Iar cocoşul pe uliţă 
Găsi pe jos o punguţă. 
O ridică, o ia-n clonţ, 
Şi spre moş se duce glonţ.  
Dar boierul cel hapsân 
I-o luă şi-o puse-n sân. 

 
Cocoşul (mergând după boier): 
- Cucuriguuuu, boieri mari, 
Daţi punguţa cu doi bani! 
Că dacă nu mi-o veţi da 
Amarnic veţi regreta! 

 
Corul (repetă cântând): 
- Cucurigu boieri mari  
Daţi punguţa cu doi bani! 
Că dacă nu mi-o veţi da 
Amarnic veţi regreta. 

 
Boierul: 
- Vizitiu! Prinde-l în mână,  
Ia-l şi-aruncă-l în fântână! 

 
Vizitiul (în timp ce îl ia şi îl duce la fântână): 
- Cocoşele, cocoşele, 
În fântână băieţele! 
Poate mori şi om scăpa. 
Vom cânta şi vom dansa. 
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Cocoşul (ieşind din fântână): 
- Cucuriguuu! Sunt voinic,  
Nu mi- e frică de nimic. 
Înghit apa din fântână 
Şi-l iau pe boier de mână. 

 
Corul: 
Boierul (către baba de la bucătărie): 
-Pune-l în cuptor, degrabă, 
O friptură-l vreau, pe tavă! 

 
Baba (de la bucătărie): 
- Cocoşele, mititel  
Hai să ne- ncălzim niţel! 

 
Cocoşul: 
- Ah, ce cald e în cuptor! 
Îl voi răcori de zor. 
Arunc apa din fântână 
Să-i înec o săptămână! 

 
Corul: 
Boierul: 
- Ia-l şi-aruncă-l în cireadă,  
Doar îl va-nghiţi vreo vacă! 

 
Vizitiul: 
- Hai odată, hai odată, 
Haida, du-te în cireadă! 
Să te joci cu viţeluşii, 
Doar te-or omorî  căluţii! 

 
Cocoşul: 
Cucurigu, sunt voinic, 
Nu mi-e frică de nimic! 
Înghit vacă după vacă, 
Ma duc la boier îndată! 

 
Corul: 
Boierul: 
Ia-l şi-aruncă-l în hazna 
Galbeni va-nghiţi câţi vrea 
Şi-om scapa, de s-o-neca! 

 
Povestitorul: 
- Şi-nghiţi cocoşul, frate, 
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Toţi galbenii, cu păcate. 
Apoi iese în ogradă 
Ţanţoş. şi din nou îl roagă: 

 
Cocoşul: 
- Cucuriguu, boieri mari! 
Daţi punguţa cu doi bani. 
Ca dacă nu mi-o veţi da 
Amarnic veţi regreta. 

 
Corul: (repetă versurile cocoşului). 
Povestitorul:  
Boierul de supărare 
Zvârle punga pe cărare. 
Iar cocoşul fără moţ 
Fericit, o ia în clonţ 
Şi se duce la moş glonţ.: 

 
Cocoşul: 
- O pătură pe jos să pui, 
Să-ţi dau vaci şi porci şi pui. 
Ca să fie aşa cum vrei, 
O să-ţi dau şi gălbenei. 

 
Povestitorul: 
Moşul iute ca spârnelul 
‘Ntinde ţolu, ‘ntinde ţolu. 
Iar cocoşul cel voinic 
Zvârle tot ce a-nghiţit 
Şi să vezi ce bogaţie! 
Măi, curată boierie! 
Baba printre gard se uită 
Şi parcă pleznea de ciudă. 

 
Baba (către moş): 
- Moşnegele, drăguţel, 
Dă-mi cadou un gălbenel! 
Un cercel, ori un inel! 

 
Moşul (către babă): 
- Nu-ţi mai aminteşti, vecină? 
Un ou nu mi-ai pus în mână! 
Dă bătaie la găină, 
Nu cu ochii la slănină! 

 
Povestitorul: 
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Baba prinse deci găina, 
Şi-o bătu, bătu-o-ar vina! 
Şi-o bătu hapsâna babă, 
De-i picau fulgii pe iarbă. 
Şi-o bătu, să-i plângi de milă! 
Şi plecă biata găină... 
Cotcodac pe drum înghite  
O mărgică. 
Şi-apoi iute 
Fuge-n curte la cuibar. 

 
Găina pe cuibar: 
Cot-co-dac! Cot-co-dac! 
O mărgică o să- ţi fac!  

 
Corul:  
Povestitorul: 
Şi-o bătu hapsâna babă 
Până o băgă în groapă. 
Moşului fiindu-i milă 
Slug-o puse în grădină. 
La coteţe, la cireadă,  
Şi în toat-a sa ogradă. 
Pe cocoşu-mpintenat, 
În cismuliţe-ncălţat 
Îl plimba ca pe-mpărat. 

 
Corul: 
Şi-am încălecat pe-o vacă  
Şi v-am spus povestea toată. 
Şi-am încălecat pe-o lingură scurtă 
Să trăiască cine-ascultă. 
Şi- am încălecat pe-un fus 
Să trăiască cine-a spus! 
 
 
Genul memorialistic 

 
Când am fost la Bug. Mărturii sângeroase 

/… /  În anul  1941, am fost luată împreună cu familia mea. Jandarmii 
ne-au ţinut trei luni de zile Prefectura Capitalei Bucureşti. După trei luni de zile, 
în luna septembrie, ne-au suit atât pe noi, cât şi pe evrei, în maşină ca pe nişte 
animale. Jandarmii ne băteau cu bastoanele. Ne-au dus la gară şi ne-au suit în 
vagoane de vaci şi boi. 
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Trenul nu a oprit până la Tighina – spuneau tata şi mama – unde a 
staţionat două ore. Au desfăcut uşile vagoanelor să mai luăm puţin aer, că nu 
aveam nici un pic în vagoane. Ne-au aruncat câţiva cartofi fierţi şi pâine. 
Jandarmii ne aduceau apă cu găleata. După două ore, trenul a pornit la 
comanda şefului de gară. Am ajuns la Odesa, în Transnistria. A staţionat şi 
acolo o oră, iar nemţii au vrut să ne împuşte. Prin norocul nostru, ne-au apărat 
jandarmii români să nu ne împuşte. La urmă, şeful de gară a dat drumul la tren. 

Am ajuns la Gara Grigoreşti. La această gară trenul a fost împărţit, 
adică trei vagoane au rămas la Gara Grigoreşti, iar alte trei au plecat mai 
departe. Noi am rămas în Gara Grigoreşti. Am stat două zile acolo. Ne dădeau 
pâine de tărâţe de orz şi doi – trei cartofi fierţi sau nefierţi. Cine apuca – apuca. 
A treia zi, ne-au încolonat, evreii de-o parte, ţiganii de-o parte. Evreii erau în 
faţa noastră. Acolo era o plantaţie de fructe. Erau nişte tranşee. Pe noi, ţiganii, 
ne-au oprit, iar pe evrei i-au  dus mai departe – după câte am aflat mai târziu, i-
au împuşcat. Urmam noi, ţiganii. Am avut noroc şi a venit o maşină nemţească, 
un general neamţ şi un general român. Generalul român a făcut gălăgie, a 
vorbit cu generalul neamţ, spunându-I: “ Noi nu am adus oamenii să-i omorâm, 
noi i-am adus aici pentru muncă, că aşa au vrut Hitler şi cu Antonescu.”  Dacă 
Antonescu nu se lua după Hitler, îl împuşca Hitler. 

Aşa am scăpat noi, ţiganii, cu ajutorul generalului român. 
De acolo am ajuns la Cazărmi, unde a fost o unitate militară  părăsită. 

Ne-au ţinut o lună de zile aici, la Cazărmi; cazărmile erau lângă Bug. Ne-au dus  
din sat cu căruţele până am ajuns în comuna Bogdanova. Acolo, la Bogdanova, 
era o cumună de ruşi pe care i-au mutat de acolo şi ne-au băgat pe noi. Ne 
mâncam unul pe altul, iar pe morţi îi luau şi-I aruncau în Bug. 

În primăvară ne-au băgat la muncă; după ce s-a terminat munca 
agricolă, ne-au dus din sat în sat. Am ajuns la Varnaroca. Varnaroca este lângă 
Nicolaiov. La Varnaroca era un pod de vase. De la Varnaroca ne-au dus iar din 
comună în comună, iar când ajungeam într-o comună, şeful de post ne lua cu 
beţele la bătaie, adresându-ne înjurii, spunându-ne: “ Nu v-au omorât, ţiganilor 
şi jidanilor? Trebuia să vă împuşcăm până la urmă”. 

Am ajuns în oraşul Tiraspol, unde era fosta graniţă a României; ne-au 
băgat în lagăr. Lagărul era lângă Gara Tiraspol. Ne-au ţinut acolo trei luni. 
Evreii erau la parter, iar noi, ţiganii, la etajul I. Am avut norocul că au venit ruşii 
cu frontul şi aşa am scăpat. Mi-au murit şi fraţii în Transnistria. Ruşii ne-au dat 
drumul şi am apucat pe unde am apucat. Ne-am suit într-un accelerat. Fiecare 
cum şi dacă a apucat./…/  

În prezent, sunt căsătorită /…/ am cinci copii /…./” 
[B. D., sector 6, Bucureşti, născută la 15 apr. 1929]. 
(Preluat din “ Asul de treflă” , nr. 4 (97) / 2001, p. 21; redactare (aici): Gheorghe 
Sarău) 

 119



 

 
 Textul religios (biblic) 
 
Din frumuseţile vieţuirii creştine  

“ De multe ori mintea aleargă în diferite locuri; chiar şi atunci când ne 
rugăm este uneori împrăştiată, dar nu trebuie să ne descurajăm, ci trebuie să 
ne rugăm cu tărie Mântuitorului nostru Iisus Hristor să ne ajute. Trebuie să ne 
obişnuim să citim cărţi de învăţătură creştină; aşa precum ne obişnuim să dăm 
zilnic hrană trebuincioasă trupului tot astfel trebuie să ne hrănim zilnic şi 
duhovniceşte. 

Maria şi Marta se completează una pe alta, aşa precum sufletul şi 
trupul. Prin această citire zilnică ne vom curăţi mintea, sufletul şi trupul de 
patimi şi vom spori în rugăciune ceea ce va adânci în inima noastră dragostea 
de Dumnezeu, smerenia, iar gândul va năzui spre viaţa veşnică. 

Când omul trăieşte viaţa creştină, chiar şi citirea cărţilor duhovniceşti 
este tot o jertfă de rugăciune, precum spune şi cântarea Bisericii: “ Deschide-
voi gura mea şi se va umple de Duh…”. Cât de frumos  este a rosti sau a cânta 
aceste minunate imne în cinstea Maicii Domnului. La slujba Vecerniei cântăm: “ 
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta”. 

Când citim, când cântăm, când ne rugăm trebuie să fim cu multă luare 
aminte, meditând şi chiar transferându-ne în acea lucrare pregătitoare spre a 
ne sfinţi şi mântui sufletele noastre. 

Precupeţirea timpului este de mare folos pentru noi; un sfânt părinte 
spunea: - aur dacă pierzi vei mai găsi, dar timpul odată pierdut nu-l vei mai 
recupera niciodată. După măsura credinţei fiecăruia şi după lucrarea faptelor 
bune, precum însuşi Domnul adevereşte, zicând către Părintele Său: “ Şi 
aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3)./…/  

La educaţia prin credinţă  a tinerilor, se cere un mare aport din partea 
fiecărui credincios, din partea fiecărui cetăţean al patriei străbune, pentru binele 
nostru şi al semenilor noştri. 

Această educaţie se realizează prin următoarele instituţii: 
- Familia; 
- Biserica; 
- Şcoala şi Armata. 

Familia trebuie să contribuie la formarea copiilor încă de mici.Ei trebuie 
crescuţi în frică de Dumnezeu şi încă din sânul familiei copiii vor deprinde cele 
mai elementare noţiuni de conduită şi de viaţă creştină. /…/ 

Biserica îi ajută pe tineri la formarea lor duhovnicească prin ascultarea 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi prin primirea harului Duhului Sfânt la sfintele 
slujbe./…/. 

Şcoala  se ocupă de educaţia intelectual – ştiinţifică, morală, civică, 
fizică şi altele.  /…/ Este necesar  ca toate aceste cunoştinţe să fie integrate 
scopului celui mai înalt al vieţii care este mântuirea./…/ 
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Armata este instituţia care apără pământul patriei/…/ De aceea, armata 
nu este constituită numai din militari de profesie, ci se referă şi la mărturisitori – 
martiri ai credinţei./…/”. 

 
(Selecţie realizată de Gheorghe Sarău  din lucrarea Din frumuseţile 

vieţuirii creştine, scrisă de Protosinghel Grichentie Natu (ed. a II-a, Editura 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 1999, p. 10 - 13). 

 121



 

 122



 

 
 

Stilul epistolar 
Scrisoarea obişnuită 
 
Scrisoare pentru bunica 

 
Bucureşti, 20. 05. 2001 

Dragă bunică, 
 
Sunt bucuroasă că pot să-ţi scriu această scrisoare! Am învăţat la 

şcoală toate literele şi acum pot să-ţi  spun ce mai facem. 
Nici mama, nici tata nu sunt bolnavi, sunt sănătoşi – voioşi. 
Bunicuţă, să mă aştepţi  în vacanţa de vară, căci vin la tine. 
Te iubesc foarte mult, dragă bunică! Te iubesc! 
Fetiţa ta cea dragă, Liana “ 

 
(traducere de Gheorghe Sarău după originalul rrom din abecedarul de limbă  
rromani Mirri ćhib, i rromani, publicat de Paula Mailat, Olga Mărcuş şi Mirena 
Cionca, la Târgu Mureş, în anul 2001, p. 64) 

 
Scrisoarea pe e-mail 

 
Temă în clasă / pentru acasă  
Căutaţi în textele rrome mostrele de scrisori trimise pe e-mail şi 

traduceţi-le în limba română. După o lună, retraduceţi aceste scrisori în 
rromani! 

 
Telegrama 

 
 

Bucureşti, la 25.03. 2001, orele 15,00  
 
Destinatar:  Domnului dr. Marcel Courthiade – INALCO – Paris 

 
Textul:  “Ajung la Dumneavoastră vineri, 30 martie, la orele 9,00, pe aeroportul 
CDG.  Vă rog foarte mult  să mă aşteptaţi ( am multe cărţi cu mine!). 
Mulţumesc!  Gheorghe Sarău “  
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Stilul oratoric 
Discursul 

  
Discursul domnului Nicolae Păun – preşedintele  
Partidei Romilor şi deputat în Parlamentul României 

La început, în anul 1990, când ne-am înfiinţat, am pornit cu gândul ca, 
în timp, să devenim o forţă politică, în măsură să poată reprezenta interesele 
etniei rromilor. 

Bineînţeles că pentru a fi reprezentanţii unei etnii este necesar ca un 
număr considerabil de oameni din rândul acesteia să ne susţină. Orice 
organizaţie politică când porneşte la drum are “ puncte “ pe care doreşte să le 
realizeze în decursul unui mandat sau două. 

Noi avem o situaţie mai deosebită şi, când spun asta,  mă refer la faptul 
că, în ceea ce priveşte problemele cu care ne confruntăm, pot spune că 
acestea sunt în număr mare, iar în ceea ce priveşte forţa politică ne aflăm în 
cealaltă extremă şi anume: avem o  forţă politică slabă. Slaba forţă politică a 
rromilor se află în această situaţie, deoarece membrii şi reprezentanţii 
comunităţii noastre nu votează sau nu ştiu să voteze de cele mai multe ori. 

Problemele sociale cu care se confruntă, de regulă, etnia noastră pot fi 
rezolvate la nivel local, iar pentru a fi rezolvate avem nevoie de cel puţin un 
consilier care să reprezinte interesele rromilor  din zona respectivă. Ne trebuie 
consilieri locali, consilieri generali şi chiar vice-primari bine pregătiţi, astfel ca să 
fie capabili să combată sau să propună o lege. 

O dată la patru ani trebuie să ne exercităm dreptul de alegători şi să 
alegem partidul care ne reprezintă cu adevărat interesele. Trebuie să înţelegeţi 
odată că trebuie, indiferent de neamul pe care îl reprezentaţi, să fim uniţi şi să 
nu mai facem diferenţieri pe acest criteriu. Toţi suntem rromi, fie că suntem 
florari, vătraşi ori zlătari. De asemenea, nu trebuie să vă gândiţi atunci când 
votaţi că faceţi pe cineva “ mare “. Persoana sau persoanele votate de Dvs.  se 
află în slujba Dvs., pentru că Dvs. le-aţi votat pentru a vă reprezenta interesele. 

După zece ani de muncă asiduă, dusă printre rromi pentru a-i convinge 
ce este mai bine pentru ei, pot afirma că este prima dată când am ajuns să 
avem patru persoane care reprezintă etnia rromilor la nivel central şi anume: 
doi deputaţi – domnul Mădălin Voicu şi eu – un consilier prezidenţial – domnul 
Gheorghe  Răducanu – şi un subsecretar de stat cu funcţie similară de ministru, 
anume domnul Gheorghe Ivan.   

În afara celor patru persoane care lucrează la nivel central, mai avem o 
serie de consilieri la nivel de Administraţie locală (în cazul sectorului 2 – domnul 
Ion Trancă).   

Personal, am negociat cu PDSR posibilitatea de a avea la nivelul 
fiecărui sector al Bucureştiului câte un consilier onorific, astfel ca rromii să vină 
la reprezentantul lor ca să-şi expună problemele, iar acesta, la rândul lui, să 
încerce să le rezolve cu ajutorul primarului şi al celorlalţi consilieri. 
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Consiliul director, pe care tocmai l-aţi ales, va trebui să-şi găsească un 
sediu, să-l doteze, ca apoi să aveţi unde merge ca să vă exprimaţi doleanţele. 

Aceste solicitări vor fi studiate de preşedintele organizaţiei Bucureşti a 
Partidei Romilor, care este şi consilier  prezidenţial, şi va încerca să le rezolve. 
Pentru cele pe care nu va reuşi să le soluţioneze, domnul Gheorghe Răducanu 
va apela la colegii dânsului, respectiv la subsecretarul de stat şi la deputatul 
rromilor.  /…/ În momentul în care vedeţi că aleşii care vă reprezintă sectorul nu 
sunt buni, atunci trebuie să-i schimbaţi! Vă doresc succes! “ 

(A consemnat: Elena State; “ Asul de treflă “, nr. 2 (95) / 2001, p. 1-2). 
 

Prezentarea publică (a unui proiect,  
a unei teme, a unui studiu etc.) 
 
  Concursul ” Istoria mea - Eustory “ 

 
Concursul îşi propune stimularea liberei iniţiative a elevilor, viitori 

cetăţeni, şi obişnuirea lor în a privi problemele vieţii înconjurătoare din diferite 
puncte de vedere, ceea ce reprezintă unele dintre principalele ţeluri ale 
societăţii civile româneşti din ziua de astăzi. 

Cercetarea unor aspecte ale trecutului, legate în special de viaţa 
cotidiană, poate oferi elevilor o astfel de ocazie în a-şi forma o imagine proprie, 
obiectivă cu privire la unele fenomene şi procese din trecut. De asemenea, o 
astfel de activitate dezvoltă spiritul critic sau, altfel spus, măreşte capacitatea 
de analiză a tinerilor asupra comunităţii în care trăiesc. O alternativă la 
activitatea obişnuită a elevilor de a intra în contact cu istoria, o reprezintă 
concursul ” Istoria mea - Eustory “, care se adresează tuturor elevilor din 
învăţământul preuniversitar. 

Dar ce este acest concurs şi ce urmăreşte el? 
”Istoria mea - Eustory “ reprezintă varianta română a unor concursuri 

care se desfăşoară deja în alte ţări europene ( Germania, Polonia, Turcia, 
Rusia, Ucraina, Bulgaria, Belarus, Norvegia, Slovenia, Estonia ) şi care sunt 
reunite în reţeaua Eustory, coordonate de fundaţia Körber, Germania. 

Ţelul principal îl reprezintă stimularea interesului tinerilor pentru trecutul 
istoric, dezvoltarea ataşamentului lor faţă de comunitatea locală, faţă de Statul 
român şi faţă de valorile umane universale. Concursul mai urmăreşte formarea 
deprinderilor de cercetare istorică la tineri, cultivarea rigorii ştiinţifice şi 
îmbogăţirea cunoaşterii istorice prin concentrarea atenţiei asupra unor teme şi 
subiecte, care, de obicei, sunt neglijate în cadrul predării şcolare a istoriei.  

Concursul are în vedere dezvoltarea capacităţii tinerilor de a înţelege 
realitatea curentă, de a o reflecta în mod critic şi de a-şi asuma 
responsabilităţile ce le revin în cadrul societăţii. Este vorba de o analiză istorică 
menită să atragă atenţia asupra prejudecăţilor, asupra faptului că istoria se 
dovedeşte de multe ori a fi contradictorie. Experienţa câştigată trebuie a fi În 
toate cazurile transferată asupra prezentului. 
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Este cunoscut de multă vreme faptul că istoria rromilor din România a 
fost lăsată necercetată, a fost ignorată cu bună ştiinţă, considerându-se, de 
către majoritatea istoricilor, a fi irelevantă şi neaducătoare de profit material şi 
profesional. Acum tinerii rromi au posibilitatea de a valorifica vasta istorie şi 
cultură a comunităţilor în care trăiesc sau din care provin. Este o ocazie de a 
completa istoria unei ţări şi, nu oricum, ci din propriul punct de vedere. Istoria 
nu ne trebuie a fi scrisă de alţii, ci de noi înşine. 

Fiecare ediţie a concursului are câte o temă diferită. Prima ediţie la noi a 
avut ca temă ” Copilăria şi adolescenţa altădată “ şi s-a desfăşurat în perioada 
martie - decembrie 2000. Organizatorul român a fost Fundaţia ” Noua Istorie “ 
cu sprijinul Institutului de Cercetări Interdisciplinare Româno-Germane (ICIRG) 
şi MEC şi s-a bucurat de înaltul patronaj al Preşedinţiei României. 

Concursul s-a dorit a se desfăşura la nivel naţional. Dacă nu s-a putut 
realiza acest lucru, faptul se datorează felului în care funcţionează 
mecanismele comunicaţionale ale societăţii româneşti de astăzi. 

Tematica şi regulile de desfăşurare au fost stabilite în mod independent 
de către un Consiliu ştiinţific format din reputaţi istorici din Bucureşti, Cluj şi Iaşi: 
prof. dr. Alexandru Barnea, preşedintele Fundaţiei ” Noua Istorie “ şi decanul 
Facultăţii de Istorie al Universităţii Bucureşti, academician Dan Berindei, 
preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice din Academia Română, 
prof. dr. Lucian Boia, prof. dr. Bogdan Murgescu, prof. dr. Gheorghe Vlad 
Nistor, conf. dr. Al. Florin Platon, prof. dr. Al. Zub ş. a. 

Participanţii au prezentat rezultatul unei investigaţii istorice asupra unui 
subiect concret subsumat temei generale a ediţiei, al cărei titlu l-am menţionat 
mai devreme. S-a încurajat originalitatea abordării şi contactul nemijlocit cu 
diversele categorii de izvoare istorice: mărturii orale, documente păstrate în 
arhivele publice sau particulare etc. S-a putut participa la concurs, fie individual, 
fie în grup, fiind necesară şi asistenţa unor cadre didactice sau a altor persoane 
adulte. 

În evaluare, un loc important l-a ocupat jurnalul întregii cercetări ţinut de 
participant / participanţi în care  trebuia să fie consemnate aspecte legate de  
cum s-a ales subiectul, cum a decurs cercetarea, cum s-a realizat redactarea 
finală a lucrării, importanţa implicării persoanelor adulte În activitatea 
participantului. 

Ceremonia de decernare a premiilor s-a desfăşurat la 5 decembrie 
2000, în sala Unirii a Palatului Cotroceni, înmânându-se premianţilor bani şi 
cărţi, personal de către preşedintele României, domnul Emil Constantinescu, 
reprezentanta Fundaţiei Körber, d-na Gabrielle Bucher, şi de către membrii ai 
Consiliului Ştiinţific. 

Ediţia a doua va debuta în primăvara acestui an, iar tema va fi anunţată 
în presa de specialitate (“ Magazin istoric ”, “ Dosarele istoriei ”). 

Revenim, în final, atrăgând atenţia asupra utilităţii acestui concurs, atât 
pentru elevi cât şi pentru istoria noastră În general. Există astăzi, în societatea 
românescă, foarte multe stereotipuri referitoare la etnia rromă.  

Lăsând la o parte reaua voinţă, lipsurile în educaţie şi alte asemenea 
probleme personale sau generale ale unei categorii a populaţiei, cauza primă a 
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acestor stereotipuri subzistă într-o slabă informare şi cunoaştere a realităţii 
storice a unei ţări, a semenilor noştri. 

Tinerii rromi au posibilitatea participării la un concurs ce le va deschide 
noi drumuri spre cultură, spre rigoare ştiinţifică, spre comunicare şi colaborare 
reciprocă cu alţi tineri, spre cunoaştere de orice natură.  

Aşteptăm să vedem tineri doritori de a participa la ediţia din primăvara 
acestui an a concursului Eustory şi ne oferim tot ajutorul celor interesaţi. 

 
(Petre Petcuţ şi Silviu Hariton, “ Asul de treflă “ , nr. 5 (98), p. 14-15). 
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A N E X Ă  

 

Texte în limba română şi engleză (pentru a fi traduse 
în rromani ) 
 

Numeroase volume lansate cu ocazia ” Zilelor 
culturii rromilor“ 

 
BUCURESTI -  În cadrul manifestarii ” Zilele culturii romilor “ în librăriile 

bucureştene au fost lansate nu mai puţin de 13 volume dedicate problematicii 
rromilor. Miercuri, 21 februarie 2001, la Librăria “ Mihail Sadoveanu”  urmau să 
fie prezentate volumele ” Rromii: din India la Mediterana “; ” Marea prigonire a 
rromilor “ şi ” De la “ştiinţa” rasială la exterminare“, dar lansarea a fost amânată 
din motive organizatorice.  

Volumele fac parte dintr-o colecţie coordonată de ” Centre des 
Recherches Tsiganes “ al Universităţii René Descartes din Paris şi încearcă o 
reconstituire a unor episoade din istoria rromilor, precum stabilirea originii 
acestora, izgonirea rromilor din Spania, în timpul regelui Ferdinand al VI- lea, 
sau deportarea şi internarea rromilor în lagăre de concentrare în timpul celui 
de- al treilea Reich. În cadrul aceleiaşi manifestări, au mai fost lansate cărţile:        
” Robia ţiganilor în Ţările Române. Moldova “ (antologie de texte), ”O mie de ani 
de singurătate -  Rromii în proza românească “ (o antologie de proze referitoare 
la rromi din literatura secolelor XIX şi XX) şi ” Deportarea rromilor în 
Transnistria. De la Auschwitz la Bug “ - volum care se doreşte a fi începutul 
unei serii care să vizeze deportările din perioada antonesciană, dar şi cea 
comunistă. ” Zilele culturii rromilor “ au fost organizate cu prilejul celebrării a 
145 de ani de la abolirea robiei ţiganilor din România, sub patronajul 
Ministerului Culturii şi Cultelor, în colaborare cu Asociaţia librarilor din România, 
Compania de librării Bucureşti şi cu Centrul rromilor pentru politici publice 
"Aven amentza”. (Nadia Lazăr - DIVERS)  

 
Dar…mai aflăm ceva  

Zilele următoare, joi 22 februarie a.c. şi vineri 23 februarie a.c., ” Zilele 
culturii rromilor“, desfăşurate la Libraria ”M. Sadoveanu“, au fost înnobilate de 
lansarea altor titluri apărute în Colecţia ” Biblioteca rromă “ la Editura Kriterion, 
îngrijită de domnul profesor Gheorghe Sarău (7 titluri în 3 ani!) -  când am avut 
ocazia să constatăm prezenţa unui numeros public - şi a lucrărilor publicate de 
Editura ” Du style “ prin grija doamnei Doina Uricariu:  Lăutarii a domnului Viorel 
Cozma şi Despre poporul nomad al rromilor - studiu etnologic din secolul trecut 
aparţinând lui H. Wlislocki. (Rupa Marconi) 

 

 129



 

Seminar privind rromii din Bistriţa Năsăud  
 
Organizaţia Studenţilor rromi “ Romano Suno ”, împreună cu Fundaţia 

Culturală “ Ethnos” – filiala Bistriţa Năsăud au organizat sâmbătă, 31 martie 
2001, un  colocviu cu denumirea  “ Prezenţe ale rromilor în judeţul Bistriţa-
Năsăud”. Membrii respectivei  organizaţii, studenţi la secţia de asistenţă 
socială, în principal la Universitatea din Cluj-Napoca, au prezentat lucrări 
despre istoria, cultura şi învăţământul în limba rromani. Au mai fost derulate trei 
filme documentare despre tradiţiile şi meseriile tradiţionale ale rromilor. De 
semnalat că Fundaţia Culturală “ Ethnos” a mai organizat seminarii  similare 
privind şi alte minoriţăti etnice (maghiari, saşi) din judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Pe urmele strămoşilor rromi  
Reprezentanţi ai rromilor din diferite ţări europene şi romologi  (evident 

dacă au avut nouă sute de dolari să-şi plătească drumul cu avionul!) s-au 
întâlnit în India, în perioada 8-14 aprilie 2001, pentru unele dezbateri despre 
cultura şi tradiţia rromilor din India şi de pretutindeni, cu ocazia împlinirii a 30 de 
ani de la desfăşurarea primului Congres Mondial al Romilor, la Londra, în anul 
1971.   
            Din România, la Conferinţa ce  s-a desfăşurat sub deviza “ Moştenire şi 
cultură: Călătorie spre origini ”, a fost prezent domnul Gheorghe Nicolae, ca 
reprezentant al OSCE. 

Organizatorii, “ Hindu Heritage Practishthan ”, au  oferit celor prezenţi 
ocazia să viziteze oraşele Delhi, Rishikesh şi Chandigarh ” (Nadia Lazăr – 
DIVERS). 

 
Centrul rromilor pentru politici  publice ” Aven 
Amentza “ 

 
Dragi colegi de reţea, sperăm să vă stârnim interesul cu o polemică 

între team lider-ul Unităţii de implementare a Strategiei guvernamentale UE 
Phare RO 9803.01 ” Îmbunătăţirea situaţiei rromilor “, Rupert Wolfe Murray, 
scoţian, şi redactorii unei publicaţii obscure, ” Panorama “.  

Mediatorul, în viziunea redactorilor, ar trebui să fie Ministerul 
Informaţiilor Publice, fie prin însuşi Ministrul, dl Vasile Dâncu, fie prin Secretarul 
de Stat al Departamentului de Comunicare şi Imagine Publică, dl Dan Jurcan. 
Chestiunea, cred eu, ar trebui să intre în priorităţile Ministerului Informaţiilor 
Publice, fiind vorba de mecanismele de preluare, propagare şi difuzare a 
mentalităţilor în sfera publică. Este evident, (re)solidarizarea socială, 
schimbarea socială ar trebui să pornească de la ceea ce este ” politically 
correct “, în cazul în speţă, de la depăşirea ” lăutarismului “. Cât despre cărţile 
din care ar fi aflat că rromii sunt mongoli, este evident că ele nu există. De 
altfel, nu acesta era motivul protestului dlui Rupert. Mă opresc aici, rolul meu 
fiind doar de administrator.  

(Vasile Ionescu, e-mail şi “ Asul de treflă “, nr. 5 (98), p. 24). 
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Alfabetizare cu ţârâita 
 
BUCUREŞTI - Se tot vorbeşte în ultimul timp de necesitatea educaţiei 

în rândul etniei rromilor, ca singura modalitate de schimbare a imaginii 
nefavorabile a acestora, dar şi a mentalităţii populaţiei majoritare din România. 

Organizaţiile neguvernamentale de rromi, şi nu numai, se străduiesc să 
” implementeze “ tot felul de programe în acest sens. 

Cursurile de alfabetizare au fost cel mai bine primite, atât de 
comunităţile de rromi cât şi de instituţiile în drept. Inspectoratele şcolare chiar 
au preluat o serie de programe considerate viabile. Aşa s-a întâmplat şi cu 
proiectul de alfabetizare desfăşurat în şcolile generale nr. 1 şi 30 din Capitală. 

Proiectul se adresează tinerilor şi adulţilor rromi. Acordarea unei şanse 
acelora care au trecut cu mult de vârsta şcolarizării a atras după sine un număr 
considerabil de doritori de iniţierea în ale scrisului şi cititului. ”Am venit să Învăţ 
să vorbesc şi să citesc ca să nu mai râdă ceilalţi de mine “ se explica Daniel 
Păun, 18 ani, elev în anul doi de studiu. El lucrează la REBU, de la 7 dimineaţa 
până după-amiaza la orele 14.00, iar apoi merge aproape zilnic la cursuri. Şi nu 
este singurul care face asta. 

În 1998, când Asociaţia Femeilor Rrome din România (AFRR) a propus 
acest proiect şi a obţinut finanţarea de la Fundaţia AIDROM, perspectivele erau 
încurajatoare. Numai că de atunci lucrurile s-au cam schimbat, şi nu tocmai în 
bine. 

În primul an de studiu, aşa cum era şi firesc, nu au fost probleme sau 
nemulţumiri. Treptat însă, numărul cursanţilor s-a redus tot mai mult. ” Mulţi 
dintre cei înscrişi la început au abandonat, fie pentru că erau familişti şi trebuiau 
să meargă la serviciu, fie că se considerau prea înaintaţi în vârstă pentru a mai 
face faţă unui program şcolar “, ne spune doamna Maria Barbu, învăţătoare la 
clasa a treia, adică la prima serie a cursanţilor Şcolii generale nr. 30 din 
Bucureşti. Pe atunci, ” şcolarii “ beneficiau de rechizite gratuite şi de o serie de 
facilităţi asigurate de finanţatori. Nu acelaşi lucru se poate spune acum când - 
începând din anul şcolar 1999-2000 şi o dată cu stoparea finanţării -, 
preşedinta AFRR, doamna Violeta Dumitru, a reuşit să obţină preluarea 
programului de către inspectoratelor şcolare din sectoarele 1 şi 2 şi 
recunoaşterea şcolarizării cursanţilor. 

Finanţarea obţinută de la inspectorate este insuficientă. Cele mai 
nemulţumite sunt  învăţătoarele, care primesc un salariu ” mult prea mic “,  
spunea doamna Mariana Ionescu, de la Şcoala nr. 30. 

Pe de altă parte, alocaţiile acordate acelor elevi care se încadrează în 
vârsta legală acordării acestora, precum şi manualele gratuite sunt mai curând 
paleative în condiţiile în care majoritatea cursanţilor sunt persoane cu 
posibilităţi materiale reduse. 

” Nu este de ajuns “, declară mai multe învăţătoare. ” Elevii vin şi stau 
trei sau patru ore pe zi. Majoritatea elevilor provine din familii numeroase unde 
nu au întotdeauna ce mânca sau cu ce se îmbrăca. În cazul celor ce stau la 
curte e greu chiar şi cu spălatul. Cu aceştia muncim mult, pentru că dorim să-i 
convingem să nu abandoneze “. 
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Nici organizaţiile rromilor nu se implică suficient. ” Oamenii care vin aici 
să se alfabetizeze au nevoie de exemple pozitive din rândul comunităţii lor. 
Studenţii rromi ar fi un motiv foarte bun pentru ei ca să-i încurajeze, să-şi 
dorească şi să spere la mai mult, să înţeleagă de ce este importantă şcoala“, 
spune o învăţătoare. ” Noi încercăm să ne purtăm cât mai degajat cu ei. Nu le 
impunem şi nu le cerem foarte mult. În afară de citire şi matematică îi învăţăm 
cum să se poarte civilizat, cât de important este un loc de muncă “. 

Dar ca şi când toate aceste probleme nu ar fi fost de ajuns, din acest an 
programul de alfabetizare a fost stopat - cel puţin pentru un an - deoarece, s-a 
spus, nu ar exista spaţiu pentru o nouă clasă de elevi. Se pare însă că 
problemele financiare şi nemulţumirile cauzate de lipsa banilor ar fi adevărata 
cauză. 

Până una-alta, elevii din prima serie a programului aşteaptă să termine 
cele patru clase şi să reuşească să se înscrie la unele cursuri de calificare 
propuse tot de Asociaţia Femeilor Rrome din România. În plus, autorităţile 
române nu au cum să mai reducă din procentul de circa 40 la sută, cât 
reprezintă populaţia adultă analfabetă În rândul rromilor. (Nadia Lazăr – 
DIVERS; publicat şi în “ Asul de treflă “ nr. 5 (98) / 2001, p. 19). 

 
Sfânta Sara 

 
În fiecare an, în zilele de 24 - 25 -  26 mai, la Biserica din localitatea 

maritimă din provincia Camargue din sudul Franţei Les Saintes Maries de la 
Mer (" Sfintele Mării ale Mării") are loc pelerinajul credincioşilor la moaştele 
celor patru " Sfinte femei". Potrivit legendelor, cele trei Marii din experienţa de 
Învăţător a domnului Iisus Hristos  -  Maria Magdalena,  Maria Iacobeea (mama 
ucenicului Iacob cel Drept (sau Mic)), Maria Salomeea (mama apostolilor Ioan 
Evanghelistul şi Iacob cel Mare) şi sluga lor,  Sfânta Sara  -  patroana religioasă 
a rromilor din Europa de Vest - după ce domnul Iisus Hristos a fost răstignit -  
au fost puse, din Palestina, de către călăi, într-o luntre şi trimise pe mare  fără 
cele mai mici mijoace de siguranţă, fără  merinde şi apă. 

Cu voia lui Dumnezeu, cele patru sfinte au fost purtate de valuri, 
traversând Marea Mediterană şi ajungând în localitatea  din sudul Franţei, unde 
i- au creştinat pe băştinaşi. După ce au murit, acestea au fost îngropate în 
Biserica din localitatea  Sfintele Mării de la Mare -  Les Saintes Maries de la 
Mer,  unde  li se păstrează moaştele şi au câte o statuie care în zilele 
menţionate sunt purtate de către credincioşi până la apa Mării. 

Şi rromii, în ziua de 24 mai a fiecărui an, scot statuia "neagră" a Sfintei 
Sara din subsolul Bisericii şi o poartă până la apa Mării. 

Prima slujbă impozantă a fost organizată aprox. în anul 1870. În timpul 
celui de-al doile război mondial, timp de  doi-trei ani, pelerinajul a fost interzis, 
ca apoi, după anii şaizeci să se asiste la un interes aparte pentru acest 
pelerinaj, inclusiv din partea turiştilor nu numai a credincioşilor pelerini. 

În timpul pelerinajului anual, mulţi dintre rromi, profitând de reunirea 
neamurilor şi a familiilor lor, îşi botează copiii în biserica din această localitate. 
Rromii sosiţi în noaptea de dinaintea ceremoniei, pe jos sau cu trenul, 
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înnopteză în cripta din subsolul Bisericii în care se află  statuia Sfintei Sara. Cei 
veniţi, mai înainte cu câteva zile, cu căruţele sau cu maşinile cu rulote dorm  în 
acestea sau la hotel. Întreg ţinutul răsună de cântecele religioase ale rromilor. 

Pentru întâia dată în Europa de Est, pentru prima oară  într- o biserică 
ortodoxă şi pentru prima dată n România, la iniţiativa lect. univ. dr. Gheorghe 
Sarău şi a pr. Marian Mustăciosu, cu sprijinul moral şi financiar al  Preşedintelui 
" Partidei Romilor ", domnul Nicolae Păun, Sfânta Sara a fost pictată -  cu 
îngăduinţa şi înţelepciunea cârmuitorilor teleormăneni ai Bisericii Ortodoxe 
Române -  de către domnul  pictor Alexe Ion în Biserica " Sfânta Paraschiva" 
din localitatea Segarcea Vale din judeţul Teleorman, ca simbol al convieţuirii 
religioase şi interetncie dintre români şi rromi în ţinuturile teleormănene, în 
spaţiul românesc creştin ortodox.                  
17 mai 2000  

(Gheorghe Sarău “ Asul de treflă “, nr. 4 (97) / 2001, p. 12- 13). 
 

What is mentoring? 
 

/… / 2.1. Origins 
The term  “ mentoring “ is derived from ancient Greece. Ulysses chose 

Mentor to guide his child while he was away on his epic journey. He did not 
want Mentor to take his place as a father but rather to use his wisdom and 
sensitivy to advise and support his son as grew up. 

Everyone is at times a mentor and at other times a mentee. The 
arrangement may be formal or informal. To give an informal example, a 
colleague or friend may come to you with an idea and you ask questions and 
make comments to help them clarify their thinking. Here, you are acting as a 
mentor. In the reserve situation, when you are manager the ideas presented 
are intended to enable managers and method, to understand what skills are 
required by mentors and what structures are required to support the mentoring 
process, and to give guidelines for developing appropriate mentoring 
programmes. 

The  mentor  is the guide of the learner in the mentoring process. 
The mentee  is the person who is guided through what is essentially a 

self-directed learning process. 
The manager is the person who manages the mentoring programme 

within an organization. 
The  professional trainer is someone involved in training with experience 

and a detailed understanding of mentoring as a training methodology. 
The term mentee can be unpopular and is occasionally replaced by 

trainee or learner. 
2.3. Defining mentoring 
Mentoring is the systematic process whereby the participants learn by 

taking responsibility for their own learning within a managed and supportive 
environment. Sometimes it is said that the mentor is “ the guide on the side not 
the sage on the stage”. 
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Mentoring focuses on the personal / professional development of the 
mentee. The mentor guides and supports the mentee through a systematic 
process of learning  which is the result of choices made by means of 
negotiation between the mentor and mentee. The choices available should be 
set by the manager, who must ensure that the programme is consistent with the 
needs and aspirations of the organization. 

Mentoring is focused on learning by doing. “ To hear is to forget; to see 
is to remember; to do is to understand”. 

A good way of testing whether a relationship is a mentoring one is to 
ask the following questions: 
• Who is in the role of the mentor and who is in the role of the mentee? 
• Does the mentee become more independent as a result of the mentoring 

process? 
The MAP and mentoring as described here is not about a guru / disciple 

relationship, where the guru has the answer to all of the questions; nor is it 
about the person who acts as a voluntary mentor, to whom people go to for 
advice and guidance in an informal way; nor is it about the craftsperson / 
apprentice relationship, where the apprentice learns through watching and 
copying. 

   There are many mentoring programmes that work in a voluntary or semi-
structured framework. For example, the businessperson who is asked to mentor 
a student who may still be in formal education, or someone who mentors a 
young person in the community in order to help them through a difficult period 
in their life. There are also voluntary programmes run by companies in which 
staff are encouraged to contribute to the local community by acting as a mentor 
to a community group or activity. All these programmes depend on a voluntary 
contribution from the mentor and, while some broad guidelines may be set, they 
generally require the participans to decide on their own structure and how 
frequently they will meet. Such arrangements are normally, but not necessarily, 
one-to-one. 

By contrast, the MAP describes a highly structured mentoring 
programme, based on an organization, which is central and formal part of the 
personal and professional development programme of the individual within the 
organization. The MAP is about ways of changing a traditional hiererchical 
process of learning in an organization, moving away from the model in which 
the trainer or teacher controls the content and process of learning, towards a 
more democratic process. Mentoring, as described here, empowers the learner 
or trainee to take more responsibility for their own learning by making formal, 
documented agreements with the mentor within the contraints or opportunities 
provided by the organization. The MAP can be used at all levels of the 
organization, from fieldworker to director. 

The goal of the mentors is to guide and support their mentees in their 
professional and personal development. Mentoring is an alternative to 
classroom – based training. Both teachers and mentors are involved in the 
learning process. The difference between them is that while teachers deliver 
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knowledge through a process which they direct and control, mentors negotiate 
with the mentees and guide them in mutually agreed upon directions.   

Mentoring is based on good experience. It is a carefully, highly efficient 
method of learning by doing which can work very well in a variety of situations 
and organizations. 
 
(from: Minority Rights Group [MRGI London], MAP: Mentoring Advice Pack. A 
Training Guide, Sofia: Via Ethno Ltd, October 1999, pp. 3 – 5). 

 
E keripnasqi tèma 
Nakhaven kadava tèksto rromanes thaj keren komparàcia e 

rromane tekstoça anθar o aver kotor kadale lilesqo! 
       

Tetovo Roma are fleeing from war? 
 
Today in the Macedonian town Tetovo several Albanian NGOs have 

organized a meeting at the town square.  
During the meeting in Tetovo, about at 10.30 in the morning a police 

patrol was attacked by terrorists in the near by villages about 3 up to 4 km away 
from the Tetovo square.  

According to some Macedonian officials, the meeting in Tetovo and the 
armed attack against the police are not connected, but both events have 
something in common points, that is both events are starting at the same time 
on the one hand and on the other hand when the crowd participating at the 
meeting in Tetovo heard the shootings near by have support them with 
applauses.   

The meeting has escalated with violating the public peace and order, 
and as soon as the meeting was over the crowd attacked several media crews.  

Following the Tetovo events, during the day, we have witnessed that a 
great number of Tetovo Roma people have left their homes and have looked for 
a shelter with their families living in the Skopje's biggest Roma community 
Shuto Orizari, as well as in other places in Skopje and in the other Macedonian 
towns.  

On the question why are they leaving their homes, the Tetovo Roma 
who were arriving in Skopje said that they are just visiting their relatives, and 
they have added that the shootings can be heard all over Tetovo. It was 
obvious that these people were afraid to talk with journalists, fearing from 
eventual repercussions. The internal displaced persons from Tetovo are 
arriving in Skopje anyway -  by cars, by buses ...  

The question is if we are faced with a crisis, like the Kosovo one, once 
more.”  
( Zoran Dimov – Macedonia ) 

E keripnasqi  tèma 
Nakhaven kadava tèksto rromanes, kerindos komparàcia e 

rromane tekstoça savo si amboldino thaj kaj arakhena tume les anθ-o 
aver kotor kadale lilesqo! 
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Permanent Courses by Correspondence  for  
Learning / Improving  rromani language  

 
1. Introduction 
Taking into consideration the necessity of projects and programs for 

Rroma-especially in teaching systems for Rroma youth and children- and that 
regarding efficient contacts with Rroma communities  in and outside our 
country, it is really necessary that the persons involved, Rroma or other 
nationalities, know  Rromani language, 

Starting from the truth that spreading non-governmental initiatives for 
Rroma community, development through teaching projects, preventing 
programs for stopping and easing the racism and respecting human rights 
(including law assistence) will have as a result a benefic number of specialists 
as pedagogues, teachers, professors, contact persons between Rroma 
communities and the involved institutions, social assistants, psychologists, 
doctors, lawyers, jurists, staticians, 

Considering the fact that many Rroma, of all ages and social categories 
in Romania and abroad, as the coordinator of G.R.C.A.L.R noticed in July 1998, 
in Germany where he taught Rromani courses at “International Course of 
Rromani Language, Literature and Civilization”) want to learn the language of 
their Rroma ancestors or want to improve their knowledge in Rromani,  

In order to have the support of governmental institutions (Romanian 
Government, and the Ministry of National Education) in order to help the Rroma 
students to have access to pedagogic and university education (we have in 
view Rromani language study, implicitly needing preparatory classes, including 
the study/improving of Rromani language (aprox. 40 % of the Rroma don’t 
speak it at home),     

In order to spread teaching the language, literature and history of the 
Rroma, in Rromani, in schools where there are Rroma pupils, and to introduce, 
experimentally, in primary school, the monolinguistic education in Rromani 
language, perspectives for which a large number of teachers, knowing Rromani 
language, will be needed, 

Having in view the fact that a great number of Rromas, who don't know 
Rromani language, but got '' emancipated '' ( from a '' ga3ikani '' perspective) 
before 1989, '' would come back to their roots'' and, as a beginning, would like 
to learn (again) their grand-parents and parents' language, 

Having in view the financial and geographic difficulties that are faced by 
teachers, nurses, social assistants who work in communities in which there are 
Rroma children (especially for educational training) who cannot come to attend 
Rromani courses at Bucharest University (although, there was a case,  that of a 
teacher from Suceava who attended Prof. Gh. Sarau' s courses, the local 
educational administration understanding this as a great necessity), 
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Having in view that the Rroma students who attend courses of Social 
Assistance at faculties in Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara etc. cannot 
attend a Rromani course, which they will certainly need in the future, because 
there are not Rromani teachers in these institutions of higher education, 

Having in view the experience of other countries concerning Rromani 
language by long distance teaching (for instance the courses initiated by dr. 
Donald Kenrick in England and spread all over the country, those initiated by 
Marcel Courthiade, the counselor of ''Rromani Baxt'' Foundation, from France, 

Therefore, we considered that, permanent Rromani courses by 
correspondence (for beginners and advanced students even for proficiency) in 
Romania and abroad (if requested) cannot be but useful for the people working 
with Rromas or for those interested in this language (future applicants for high-
school and university studies -there is a special number of Rroma students 
admitted every year-, future Rroma specialists or of other nationality) 

2. Courses Procedure 
1. The Type of Activity:   -organizing, for each student, beginning with 

the date he applied for the course regarding learning / improving Rromani 
language. 

The applicants will get by fax, mail, e-mail, or personally - if they live in 
Bucharest - depending on the regularity they choose and mention at the 
registration, the necessary books (mr. Gheorghe Sarau’s handbook ) and other 
connecting materials containing teaching units and exercises. (depending on 
the results after the first year of study, there will be made tapings of Rromani 
texts and keys of the exercises included in the books.). 

During the established period of the course (3,6, 9, 12, 15, 18 month),  
the applicants will return regularly by fax, mail, e-mail, or personally the papers 
with sections regarding the new information achieved, including solved 
exercises to be checked by teachers. 

The papers being checked, the teachers will send the applicant one 
copy (another copy will be kept as testimony by G.R.C.A.L.R. headquarters) 
containing the teachers’ notes regarding the mistakes and advices, together 
with the new study material for the next unit. 

A complete course is made up of 21 units and it covers normally 126 
classes (teaching / practicing) during 3 -18 months depending on the time and 
linguistic ability of the applicant. 

Registration fees will be established periodically by G.R.C.A.L.R. and 
will include teachers payment, correspondence costs (mail, e-mail,) , other 
costs (paper, toner). If G.R.C.A.L.R will benefit by donations, full sponsorship, 
the applicants will be exempt from paying. From case to case, (if there are any 
partial donations or sponsorship, the course will be free of charge for the 
applicant that gets sponsorship from foundations or sponsors). 

The course ends with a final examination, by correspondence, including 
topics referring to language, which were taught and corrected by your teacher. 

The student receives a graduation certificate, containing a general 
average of all marks granted during the course and the mark granted at the 
final exam. 
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If any applicant needs a certificate to testify his knowledge of Rromani- 
one needs at least 8.00 to have it issued- the applicant must go on for the 
annual examination for rromani organized by G.R.C.A.L.R. this exam has no 
connection to the course by correspondence. For the annual examination the 
candidates are to pay a charge to G.R.C.A.L.R.( charge that includes the cost 
of the document, payment for teachers that ensure the organization of the 
exams and correct the tests, and the rent for rooms. 

3. Preparatory stuff: 
- Mr. Gheorghe Sarău, Rromani professor, co-ordinator of G.R.C.A.L.R. 

for applicants in Romania (Bulgary, Russia, Spain- and other countries in which 
Spanish is known); 

- Miss Camelia Stănescu, teacher, member of G.R.C.A.L.R. for 
applicants in Romania and other countries in which Spanish is known); 

- Mr. Corneliu Colceriu, professor, member of G.R.C.A.L.R. for 
applicants in countries in which French  and Norwegian are known. 

-  The students: Dana Dudescu, Mădălina Barbu, Nyitrai Reka, Şerban 
Căpăţână, Ionuţa Grumăzescu for Romanian, English, French, Arabic, 
Hungarian, German, Japonese, Chinese, etc. 

The preparators are students or graduates of Faculty of Foreign 
Languages or Faculty of Letters in Bucharest University and they all attended 
the Rromani course taught by professor Gheorghe Sarău. We are supported by 
“ Rromani baxt ” (France), coordinated by Mr. Marcel Courthiade, and by Mr. 
Jean Pierre Liegeois from “Centre des Recherches Tziganes”  ( Sorbona 
University –Paris), regarding issuing books for children and young Rroma. 

The preparators: 
Mr. Gheorghe Sarau was invited in the summer of 1998 to teach the 

Rromani course within “International Course of Rromani and Sinti Language, 
Literature and Civilization” (Germany, Beeskow, 5-15 July 1998) which was a 
real success. 

Miss Camelia Stanescu (translator) and Mr. Gheorghe Sarau elaborated 
for the Interconfessional Biblical Society and for the United Biblical Society/ 
England / “John’s Gospel” in Rromani and at the request of Public Society in 
the USA (Dr. Robert  S. Rice) elaborated a Rromani primer on biblical theme.  
Miss Camelia Stanescu, bachelor in Philology, ensured the translation at 
different international meetings of Rroma (Romania - Snagov 1993; Sevilla 
1994; Barcelona 1997;Bucuresti - International Seminar of ONG “Save the 
Children!”,1998) translating from Rromani into Romanian or Spanish, and from 
Romanian or Spanish into Rromani with a great competence and strengh (2-3 
days, without any help from other translators) 

G.R.C.A.L.R.’s members have already elaborated in Romania studies 
on language, traditions and Rroma’s culture which they published in the 
collection “ Rroma Library ” initiated by professor Gheorghe Sarau at Kriterion 
Publishing House or Didactical and Pedagogical Publishing House. The studies 
published by Gheorghe Sarau, Adina Potochin, Corneliu Colceriu, Edy 
Săvescu, Camelia Stănescu are very interesting as well those published by 
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students: Dana Dudescu, Sorina Nae, Mădălina Barbu, Nyitrai Reka, Şerban 
Căpăţână. 

There have been collaborations for translations, logistics, in the 
educational field for Rroma children with different organizations -
Interconfessional Biblical Society, Rromani Criss, “ Save the children”,  “ 
Pheonix Foundation ” (translation of the “Mathematics School Book” elaborated 
by Marina and Ionel Ion, into Rromani by Gheorghe Sarău), Rroma’s party 
(where Camelia Stanescu has been editor at “Asul de Trefla” and  Gheorghe 
Sarău editor in chief since1997) and many other organizations governmental or 
non-governmental with acitivities in Rromani field. 

4. The Place of these Courses in G.R.C.A.L.R.’S  Activity   
G.R.C.A.L.R. offers to ONG and to any person interested the best 

specialists, members of the group or co-workers, specialized in language, 
literature and Rroma’s culture by Mr. Gheorghe Sarău. 

These correspondence courses are important for G.R.C.A.L.R. also for 
training / finding future contributors for the activities described at art. 2, the 
second chapter, Objectives and  the Aim of G.R.C.A.L.R., and in the “Statute”, 
promoting Rroma’s language, literature, history, civilization as a connection for 
intercultural dialogue with Rroma so as to distrain and erase the intolerance 
against Rroma. In this respect, besides teaching to applicants who want to 
learn Rromani language or to improve it, G.R.C.A.L.R. will cooperate and 
propose a collaboration to the students proved to be very good. 

Thus, G.R.C.A.L.R.will include and recommend those students to 
governmental and non-governmental organizations in the towns where they live 
for possible collaborations to projects / programs. 

This summer (1998), four of our members will ensure the Rromani 
language courses-initiated by our group, together with MEN and financial 
support of DPMN in the Romanian Government that of the “Foundation for an 
Open Society-Bucuresti”. 

G.R.C.A.L.R. continues its permanent activity, namely publishing books 
and providing translations in Rromani language. The courses by 
correspondence will have permanent character. 

5. Which are the other Aims of these Courses? 
As G.R.C.A.L.R. recommends to the students that graduated this course 

of learning / improving Rromani language the cooperation with other 
governmental and non- governmental organizations it is expected that similar 
organizations suggest to the persons involved in their projects (especially those 
that concern education for Rroma children and youth) to attend the courses 
organized by G.R.C.A.L.R. in order to learn / improve / test the knowledge of 
Rromani. 
(Gheorghe Sarău, 1998; I anglikani vèrsia kerdăs la i studènta Korìna Hrìstu, 
kaθar i sèkcia rromane ćhibăqi) 

 
E keripnasqi  tèma 
Nakhaven kadava tèksto rromanes! 
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Fişa sintetică  
 
Fişa sintetică a activităţii  în domeniul rrom  

 
G H E O R G H E   S A R Ă U 

* autorul primului dicţionar din domeniul limbii rromani  publicat în 
România (Mic dicţionar rom-român, Bucureşti: Editura Kriterion,1992, 176 p. / 
cu o valoroasă schiţă a Morfologiei dialectului vlah de varietate românească al 
limbii romani, p.25-81/. 

*  autorul primului  Manual de limbă romani (destinat claselor de 
învăţători rromi ale Şcolilor Normale; Editura Didactică şi  Pedagogică, R.A., 
l994, 240 p.). 

* autorul primei culegeri de texte rrome, Culegere de texte în limba 
ţigănească (clasele a II-a -a IV-a), Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică,R.A., 1995,188 p. [lucrarea reuneşte texte folclorice rrome şi culte 
ale autorilor rromi din toată lumea]. 

* metodistul Ministerului Educaţiei Naţionale din România  pentru limba 
rromani, din anul 1991 şi până  la data de 30 aprilie 1998.  

* inspector pentru învăţământul în limba rromani în cadrul Direcţiei 
Generale de Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale din Ministerul Educaţiei 
Naţionale, cu începere de la 1 mai 1998.  

*  autorul primelor două programe şcolare pentru studiul limbii rromani / 
pentru elevii Şcolilor Normale, respectiv, pentru elevii cl. I - cl. a XIII-a / , al 
Programei de limba rromani pentru admiterea în învăţământul superior la secţia 
de indianistică (înfiinţată, începând cu anul univ.1997/1998,  în cadrul Facultăţii 
de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti), autorul programelor  A  şi  B  pentru 
secţia de rromani ( înfiinţată prin străduinţa şi demersurile sale şi ale " Partidei 
Romilor", cu  începere din anul univ. 1998 / 1999).  

*  a predat în perioada 1 mai l991- 15 iunie l994 cursul de limba rromani  
la  clasa de învăţători rromi a Şcolii Normale din Bucureşti. 

*  iniţiatorul şi responsabilul Colecţiei  " Biblioteca rromă ",  publicată de 
Editura Kriterion , în cadrul căreia sunt repuse în circuitul valoric lucrări mai 
vechi  şi  creaţii noi din domeniul rrom. În ediţii îngrijite de Gheorghe Sarău 
împreună cu studenţii săi de la grupa de limba rromani, au apărut, în perioada 
1997 - 2001, 8 titluri (lucrările de folclor rrom ale lui C. Ş. Nicolăescu -Plopşor, 
Barbu Constantinescu, H.  Wlislocki ş.a. – care se adaugă ediţiei Petru Copoiu, 
anterioară colecţiei, îngrijită, de asemenea, de Gh. Sarău -  iar ca autor şi 
coautor a publicat două dicţionare rrome (pentru dialectul spoitorilor şi al 
căldărarilor), un valoros studiu Rromii, India şi limba rromani (260 p., ce poate fi 
consultat şi pe internet: www.edu.ro), un Ghid de conversaţie român – rrom ş.a.  

*  doctor al Universităţii din Bucureşti cu  teza  " Dialectul rromilor 
spoitori  (xoraxane) din România" (dialectul rromilor spoitori din punctul 
dialectal Olteniţa, sub îndrumarea prof. univ. dr. Lucia Wald  (susţinută în 28 
sept.1998 , la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine). 
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*  a iniţiat,cu începere din anul univ.1992/1993, primul  Curs universitar 
de limba rromani  din învăţământul superior românesc în cadrul Facultăţii de 
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul unor distinşi 
dascăli ai şcolii româneşti: prof. univ. dr. Iancu Fischer (decanul de atunci al 
acestei Facultăţi), doamna prof. univ. dr. Nadia Anghelescu (şefa Catedrei de 
limbi orientale, la vremea aceea), prof. univ. dr. Lucia Wald şi prof. univ. dr. 
Emil Constantinescu (rectorul de atunci al Universităţii din Bucureşti).  

* la propunerile sale (mai 1996), cu foarte mari dificultăţi,  începând din 
anul universitar l996 / 1997, se structurează o secţie de  indianistică, ca 
specializare B, în cadrul căreia se reia studiul  limbii hindi (din anul univ. 
1996/1997, secţia de limbă hindi fiind întreruptă timp de doi ani), şi, cu începere 
din anul univ. 1997 / 1998, se înfiinţează secţia  B.Indianistică (hindi - rromani),  
în cadrul căreia Gheorghe Sarău asigură orele de limbă rromani (în octombrie 
1997, organizându-se examen de admitere la Facultatea de Litere şi la 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi prin probă de limba şi literatura 
rromani).   

De asemenea, la iniţiativa sa şi cu sprijinul eficient al " Partidei Romilor", 
cu concursul MEN, al rectorului Universităţii Bucureşti , prof. univ. dr. Ioan 
Mihăilescu, şi al celor două Facultăţi, este înfiinţată prin H.G. şi acreditată 
provizoriu secţia de limbă şi literatură rromani, cu începere din anul univ. 
1998/1999, la Facultatea de Litere şi la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 
ca specializare B, alocându-se de către MEN 10 locuri distincte pentru rromi în 
contextul măsurilor afirmative iniţiate pentru rromi.  

*  membru activ în " Grupul de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani 
" al Comunităţii Europene, coordonat de Centrul de Studii Ţigăneşti din cadrul 
Universităţii Sorbona din Paris şi de Fundaţia " Rromani Baxt " din Franţa, 
participând, în calitate de coautor, la elaborarea lucrărilor de limbă rromani 
editate  pentru uzul preşcolarilor, elevilor şi al studenţilor. 

* activitate de consultant ştiinţific în probleme de limbă rromani 
(îndeosebi în profil editorial). 

* activitate de redactor şef la publicaţia Partidei Romilor " Asul de treflă " 
(unde funcţionează prin cumul din iunie 1997).   

* coordonatorul  Grupului Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica 
Rromani ( ce a activat ad-hoc din anul 1993, s-a constituit legal la data de 15 
ianuarie 1998, iar din data de 18 mai 1998  a obţinut personalitate juridică).        

* membru în Subcomisia interministerială pentru rromi  de pe lângă 
Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din Guvernul României  

( din mai 1998); 
* consultant independent (în probleme de şcolarizarea rromilor şi 

predarea  limbii rromani) al Fundaţia pentru o Societate Deschisă ( C.R.C.R. 
Cluj Napoca şi CEDU 2000+ din Bucureşti (din mai 1999); 
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A synthetic list 

 
(Gheorghe Sarău: A synthetic list upon his activity 
in Rroma’s field)  

 
-  Author of the first Rromani dictionary published in Romania ( Abridged  

Rromani-Romanian Dictionary, Bucharest: Kriterion Publishing House, 1992, 
176 p. It contains information about the morphology of the Valahic Romanian 
dialect of Rromani, p.25-81; 

- Author of the first Rromani schoolbook ( made up for the series of 
Rroma teachers of the “Scoala Normala”; the Didactical and Pedagogical 
Publishing House, R.A., 1994, 240 p.); 

- Author of the first collection of Rromani texts (gipsy), Collection of 
Texts in Rromani Language ( second and fourth forms), Bucharest: the 
Didactical and Pedagogical Publishing House, R.A., 1995,188 p / the paper 
contains folk and literary texts belonging to the Rroma people all over the world; 

- Methodist of the Ministry of Education for Rromani, (1991-April, 30 
1998); 

- Inspector for education in Rromani, at the Education Office for National 
Minorities, Ministry of Education (May, 1-st 1998- until now); 

-  Author of the first two school programs for Rromani language study/ 
for the pupils of the “Scoala Normala”, namely for the pupils in the first grade up 
to those in the thirteenth grade/. Author of the Rromani language program for 
universitary entrance examination (Hindi-rromani section, from1997/1998, at 
the Faculty of Foreign Languages and Literatures). Author of the A and B 
programs for the Rromani section (founded at his initiative and his and “ 
Rroma’s Party’s ” endeavor, from 1998/1999);   

- May, 1  1991- June 15 1994 taught Rromani at the Rroma’s teachers 
section of the “Scoala Normala”, Bucharest; 

- Founder and responsible of the collection “Rroma Library”, published 
at Kriterion Publishing House. Its aim is re-launching old valuable papers and 
recent creation of the Rroma’s. These editions were published by help of 
Gheorghe Sarău and hid students from rromani section. Petre Copoiu’s and 
C.S. Nicolaescu-Plopsor’s Rromani folk works were published. He also 
published as author and co-author two dictionaries (for Xoraxano and Kikavari 
dialects);  

- Degree candidate of the University Bucharest, in Rromani language, 
(coordinator Univ. Prof. Dr. Lucia Wald), title granted on the 28 of September 
1998, when he presented to the public the thesis “ The Xoraxano Rroma’s 
dialect’’ coordinated by Univ. Prof. Dr. Lucia Wald and confirmed by the 
Ministry of Education, by the minister’s order nr. 3460 from 15.03.1999;  

- Initiator (1992/1993) of the first Rromani Language Universitary 
Course,  at the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Bucharest, 
supported by professors: Univ. Prof. Dr. Iancu Fisher (dean of faculty at that 
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time) and Univ. Prof. Dr.Nadia Anghelescu (chief of the Oriental Language 
Department at that time), Univ. Prof. Dr. Lucia Wald and Univ. Prof. Dr. Emil 
Constantinescu (rector of the University of Bucharest at that time); 

-  At his suggestion: the first section Hindi- Rromani, as a second 
specialization ( since 1996/1997 the Hindi section had been out of the 
universitary program for two years). Gheorghe Sarău taught Rromani (In 
October, 1997, there was an entrance examination at the Faculty of Foreign 
Languages and Literatures, Bucharest; 

-  At his and “ Rroma’s Party ” ’s suggestion, with The Ministry Of 
Education and the two faculties’ help, by G.D. and temporarily accredited, there 
was a new section : Rromani language and literature, beginning with 
1998/1999, as part of  the Faculty of Foreign Languages and Literatures, 
Bucharest as a second specialization. The Ministry of Education agreed that 10 
Rroma should be students of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, 
Bucharest, each universitary year, by entrance examination contest. 

- Active member of The Group for  Research and Manifestations in 
Romani Linguistics ” of the European Community, coordinated by the Gipsy 
Studies Center of Sorbona University, Paris and by Rromani Baxt; he was ca-
author at the Rromani language studies published for pupils and students. 

- Scientific consulting assistance on Rromani language 
· Second editor in chief of “Asul de Trefla” 
· Coordinator of “ The Romanian Group for Research and Manifestations / 

Actions in Rromani Linguistics” (G.R.C.A.L.R.) - since 1993; legally founded 
on the 15th of January 1998, and having juridical personality since 1998, 
May 18). 

 
(Gheorghe Sarău, 1998; I anglikani vèrsia kerdăs la i studènta Korìna Hrìstu, 
kaθar i sèkcia rromane ćhibăqi) 

 
E keripnasqi  tèma 
Nakhaven kadava tèksto rromanes! (Te na зanen anglikanes, roden  

anθ-o kadava kotor i rumunikani vèrsia) 
 

The Statute of the Association ” The Romanian 
Group for Research and Manifestations / Actions in 
Rromani Linguistics” (G.R.C.A.L.R.)  

 
Chapter I. General Dispositions 

Art I.  The Association “ The Romanian Group for Research and 
Manifestations / Actions in Rromani Linguistics” (G.R.C.A.L.R.) “ is organized 
and functions according to this statute, processed by the law 21/1924 and the 
decree 31/1954. 
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Chapter II. Obiectives and the Aim of the Associations 

Art. II.  G.R.C.A.L.R. undertakes exclusively activities regarding the 
promotion of  Rromani language, literature, history and civilization through: 

     -re-launching old publications in Rroma’s field, according to the laws 
regarding the author’s rights and the connected rights by the law 8/1996, 
updating and enriching these contributions from a scientific perspective 

-publishing a Rromology magazine 
-publishing original papers elaborated by G.R.C.A.L.R’s members in 

Rroma field or in Indian Studies (contrastive studies) 
-organizing courses for initiates, qualify and/or improving Rromani 

language for social assistants, pedagogues, teachers, professors who work 
with Rroma or teach Rromani language and literature or other classes in 
Rromani, within eduction projects realized by non-governmental 
organizations in Rroma communities 

-organizing courses by correspondence to initiate or improve 
Rromani language for those who are interested 

-promoting intercultural relations (Linguistic) between Rroma and 
different nationalities 

-linguistical and cultural interferences between Rroma in Romania 
and abroad 

-initiating and processing social projects  (education for Rroma 
children and grown-ups and for those interested in Rromani language, also, 
assistance regarding Rromani  teaching, supporting social activity 

-if there are requests, the association elaborates and publishes 
teaching materials (books, dictionaries etc) individual or co-operating with 
other groups, publishing houses, foundations abroad 

-organizes an annual session to test the skills of those who attend 
the courses (initiating/advanced)or correspondence courses, as well as for 
those who want to test their knowledge of Rromani language. G.R.C.A.L.R. 
issues a certificate for those who get at least 8.00 (eight) 

-elaborates translations into/from Rromani, as well as into/from other 
languages. /…/ 
  
(Gheorghe Sarău, 1998; I anglikani vèrsia kerdăs la i studènta Korìna 
Hrìstu, kaθar i sèkcia rromane ćhibăqi) 

 
E keripnasqi  tèma 
Nakhaven kadava tèksto rromanes! (Te na зanen anglikanes, 

roden  anθ-o kadava kotor i rumunikani vèrsia)  
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Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului  limbii 
rromani 

 
În ciuda aparenţelor şi a prejudecăţilor, limba rromani este, din 

perspectiva structurii gramaticale, una dintre cele mai ordonate limbi, 
conservând, în mod miraculos –  spre deosebire de limbile–surori din grupul 
indic modern (denumit şi grupul limbilor neo–indiene) între care aceasta este 
încadrată tipologic şi genealogic – trăsături preponderent sintetice, în raport cu 
cele analitice, ceea ce îi conferă o mai mare apropiere de limbile medii indiene 
(de prakrite, cum ar fi: pali şi śauraseni, respectiv, de apabhramśa care face 
trecerea de la limbile prakrite la cele neo-indiene). 

Şi din punct de vedere lexical, limba rromani se bucură de o mare 
supleţe la nivelul formării  cuvintelor, ce este asigurată de mijloacele proprii, 
interne, de îmbogăţire a lexicului (pe de o parte, prin derivare, cu ajutorul unor 
sufixe foarte productive şi mai puţin cu  prefixe, şi, pe de altă parte, mai rar, prin 
compunere). Cum însă componenta lexicală a limbii rromani rezultată din 
împrumuturi  este mai  uşor de sesizat, se  invocă, deseori, în mod eronat, de 
către nevorbitorii acestei limbi o anume sărăcie la nivelul vocabularului. Nimic 
mai fals, căci, pe lângă elementele lexicale preluate din diferite limbi, 
funcţionează în dialectele limbii rromani un număr mult mai mare de cuvinte 
rrome formate ca urmare a unor creaţii inteligente ale simplilor vorbitori de 
limbă rromani, tocmai prin recurgerea instinctivă, dar uimitor de exactă, la “ 
matriţa ” oferită de sufixele şi prefixele vechi rrome sau de cele de împrumut 
adaptate la specificul limbii rromani.   

Prin urmare, analizând lexicul limbii rromani, se observă că rromii au 
creat de-a lungul vremii cuvinte, recurgând la derivare şi compunere. Astfel, 
pentru a exprima ideea de  “  a uita ”, romii au format un cuvânt pornind de la  
vb. starel “  a prinde, a apuca ”, căruia i-au alipit prefixul negativ bi-: bistarel  “ a 
nu prinde”, deci “ a uita ”. În mod analog, pentru a exprima noţiunea de “ a 
vinde” s-a pornit de la vb. kinel “ a cumpăra” înaintea căruia s-a aşezat prefixul 
negativ bi-: bikinel “ a nu cumpăra”, deci  “ a vinde”. 

La rândul lor, sufixele, ca, de pildă, sufixele rrome -(v)al/o  (-i, -e, -e), 
cărora le corespund, de regulă, sufixele româneşti -os (-oasă, -oşi, -oase), au 
servit continuu la formarea de noi cuvinte (sufixele omonime pentru adjective şi 
substantive), cum ar fi:  s.m. kaśt  “ lemn ” +  suf. -alo > kaśtalo  “ lemnos ”, ca 
adjectiv, şi kaśtalo “ lemnar, tâmplar ”, ca substantiv. Ulterior, pentru că 
ocupaţia de “ rudar ” - rrom care se ocupa cu căutarea, în râuri, a metalelor, 
îndeosebi a metalelor rare (ruda “ metal, minereu” ) - a devenit nerentabilă, 
rudarii au început să prelucreze salcia şi lemnul în general, ce se găseau din 
abundenţă  în  vecinătatea  râurilor. Astfel, rudarii au devenit kaśtale “ lemnari, 
tâmplari ”, iar de aici, pentru că ei nu erau vorbitori de limbă rromani, termenul  
kaśtalo “ lemnar, tâmplar ” (pl.: kaśtale “ lemnari, tâmplari ”) a ajuns să fie 
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utilizat astăzi cu sens peiorativ pentru a–i denumi pe rromii care nu mai vorbesc 
limba rromani.     

Iată de ce, am încercat să sistematizăm mijloacele de îmbogăţire a 
lexicului limbii rromani identificate de noi în cele patru dialecte rrome vorbite În 
spaţiul geografic românesc (căldărăresc, ursăresc, carpatic, spoitoresc), dar şi 
în alte dialecte şi graiuri rrome din diferite spaţii geografice, regăsite la nivelul 
unor elemnte lexicale mai mult sau mai puţin răspândite într-un dialect sau altul, 
şi reprezentând, la origine, creaţii aparţinând unor indivizi, cum ar spune 
Saussure (Curs de lingvistică generală, Iaşi :Polirom,1998, 174, 176), mai vechi 
sau mai noi: “ Nimic nu intră în limbă fără să fi fost mai întâi încercat în vorbire, 
iar toate fenomenele evolutive îşi au rădăcina în sfera individualului /.../ Limba 
este o rochie acoperită din petice  făcute din propria–i stofă.” 

Materialul examinat din care am excerptat exemplele provine atât din 
dialectele rrome cunoscute de noi, cât şi dintr-o serie de lucrări publicate în 
România şi în străinătate. 

 Pe baza observaţiilor, a  rezultat că îmbogăţirea lexicului limbii rromani 
s-a realizat continuu şi preponderent,  atât prin mijloacele proprii  interne :  

I. d  e r i v a r e,  cu ajutorul sufixelor şi al  prefixelor rome şi 
împrumutate şi, mai puţin, prin  II. c o m p u n e r e,  cât şi prin mijloacele 
externe, adică prin împrumuturi. 

 În  această  analiză  ne vom  ocupa doar de îmbogăţirea lexicului limbii 
rromani prin mijloacele interne,  reprezentate la nivelul  d  e r  i v ă r i i. 

D E R I V A R E A 
1. 1.  D e r i v a r e a   c u   s u f i x e   ş i  p r e f i x e   r  o  m  e  
A. Sufixele 
Cu ajutorul unor  sufixe  rome se pot  forma:  substantive,  adjective,  

adverbe, verbe, numerale  pornind de la alte părţi de vorbire sau chiar de la 
aceeaşi parte de vorbire.  

B. Prefixele 
Bi–  " ne– "   se relevă   atât ca prepoziţia  privativă  bi  " fără " ( tipică 

genitivului) – în legătură cu originea sa purtându–se discuţii, fiind de sorginte 
indiană sau persană - cât şi ca prefixul negativ bi–  " ne– " contribuie la 
formarea: substantivelor, adjectivelor, adverbelor, verbelor. 

1.2. D e r i v a r e a  c u  s u f i x e  ş i  p r e f i x e  î m p r u m u t a t e  
În cadrul mijloacelor interne, al derivării îndeosebi, există o serie de 

sufixe şi prefixe  gagicane  " nerome", preluate din diferite limbi şi adaptate la  
sfecificul limbii romani, ele constituind, în fond, material lingvistic adăugat, 
extern.    

Prin urmare, în  această  secţiune ne–am propus să examinăm 
segmentul de mijloace interne " împrumutate" din unele  limbi cu care proto–
romii, în drumul lor din India  spre Europa, au intrat în contact în spaţiul 
prebalcanic, balcanic şi vest-european, şi care, metodologic, sunt tratate la 
mijloacele interne.  

Din perspectivă etimologică,  sufixele şi prefixele împrumutate existente 
în limba rromani comună provin din limbile persană, greacă, turcă, bulgară, 
română, maghiară, slovacă, cehă, polonă, limbi baltice, finlandeză, germană, 
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italiană, spaniolă, portugheză  ş.a., asistându–se, astfel, la o stratificare 
cronologică în funcţie de origine. 

De precizat că şi exemplele de aici provin atât din cele patru dialecte 
rome vorbite în aria geografică românescă (căldărăresc, ursăresc, carpatic, 
spoitoresc), dar şi din dialecte şi graiuri rome europene.  

Afixele au fost împrumutate odată cu  cuvintele străine, apoi au fost 
extinse la unităţile lexicale autohtone. 

Sufixele şi prefixele rome rezultate din  împrumuturi  reperate de noi şi 
analizate mai jos sunt: sufixele  –(i)mós, –(i)máta, –(i)bó,  –os [–o], –ura–
ură], –ója,–ári, –(i)tóri, –ka, –ájka, –des, –áś, –úco, –íco, –íca (la 
substantive),  –álo, –mé, –dér, –ícko/ –ícka, –ićóso, –ója, –mïśi  (la 
adjective),  –to (la  numeralele ordinale), –gódi (la pronumele nehotărâte), –
isar– / –osar–, –izel–,  –in– (la verbe), –árla (la adverbe) şi prefixele  vare–, 
leg– / lek–, naj–.  

Cele mai multe  din sufixele şi prefixele rrome provenite din împrumuturi 
sunt gramaticale şi mai puţin  lexicale. De pildă , sufixele gramaticale întâlnite la 
substantivele împrumutate –os  pentru s.m., suf. –ka şi –ájka – pentru s.f. 
(ceea ce ar echivala cu sufixul moţional  rrom –ni: cf.  s.m.  grast " cal " + suf. 

-ni > s.f. grastni " iapă "), sufixele pentru marcarea pluralului 
substantivelor  rezultate din împrumuturi –(i)mata, –ura / –ură, –ója,  

–des. Similar, la adjective se remarcă sufixele gramaticale –mé, –mïśi, 
întâlnite la adjectivele provenite din participii, primul fiind la origine grecesc, iar 
al doilea turcesc, sufixul –dér (pentru realizarea comparativului), –álo (comun 
pentru adjective de gen m. şi f. din lexicul internaţional), –ícko/ –ícka, –ója  ş. 
a., ori  prefixele gramaticale întâlnite la formarea gradului superlativ relativ al 
adjectivelor leg– ,  naj–. Aici mai pot fi amintite sufixul gramatical –to (la 
căldărari, pentru formarea  numeralelor ordinale din cele cardinale) şi sufixul 
verbal –isar– / – osar– sesizat la verbele nou împrumutate. 

Pe de altă parte, dintre sufixele mai productive se remarcă sufixele –
(i)mós,  –(i)bó  ce imprimă caracterul abstract al unor substantive – care, de 
altfel, sunt sinonime cu sufixul vechi rrom –(i)pen, păstrat la ursari şi la rromii 
din startul I de evoluţie –,  suf. –ári (sau –(i)tóri, –áś) care denumesc profesii. 
La  adjective constatăm suf. – ićóso, –íco, –íca, –úco, iar la adverbe şi la 
pronume nehotărâte pref. vare– ( varekana " oarecând, cândva" ",  vareso  " 
oarece, ceva " etc. 

A. Sufixe 
D e r i v a r e a   c u   s u f i x e   r  o  m  e   î m p r u m u t a t  e 
Cu ajutorul unor  sufixe rome rezultate din  împrumuturi  s–au format  

substantive, adjective, numerale, pronume, verbe, adverbe,  pornindu–se de la 
alte părţi de vorbire sau chiar de la aceeaşi parte de vorbire.  

B. Prefixe 
D e r i v a r e a   c u   p r e f i x e   r  o  m  e   p r o v e n i t e   d i n    
c u v i n t e    î m p r u m u t a t  e 
Cu ajutorul unor  prefixe rome rezultate din  împrumuturi, ca vare–, leg–

/ lek–, naj–  se obţin noi cuvinte (adjective, pronume, adverbe) sau forme 
derivate ale acestora. 
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Concluzii 
Ca o concluzie finală, putem afirma că dintre toate mijloacele interne de 

îmbogăţire a lexicului limbii romani (sufixare, prefixare, compunere), sufixele de 
provenienţă romă sunt cel mai bine reprezentate, dovedind  mobilitate şi o mare  
capacitate de replicare.  

Pe de altă parte, segmentul  rom al mijloacelor  interne " împrumutate" 
din unele  limbi (cu care limba romani s–a aflat în contact în spaţiul prebalcanic, 
balcanic şi vest-european) – foarte bine adaptat la spiritul limbii romani comune 
şi reprezentat ca arie de răspândire şi fecvenţă – completează  şi  revigorează  
paleta mijloacelor interne propriu–zise rome de îmbogăţire a lexicului acestei 
limbi la nivelul sufixelor şi al prefixelor. Dintre acestea, ca frecvenţă, se 
remarcă, la nivelul adjectivelor adaptate din lexicul internaţional, sufixul 
adjectival  invar.–álo. 

 Din perspectivă practică, surprinderea tendinţei imprimate de acestea 
contribuie la luarea unor decizii corecte în normarea acestei limbi. 

 
Internal means that enhance the Rromani lexicon 

 
Despite the appearances and prejudices, from a grammatical 

perspective, Rromani is one of the most accurate languages, miraculously 
preserving - unlike her sister languages from the modern Hindi group (also 
known as neo-Hindi group), to which Rromani belongs from a typological and 
genealogic perspective, characteristics -most of them- synthetic, as compared 
to the analogical languages, providing a classification in which it comes closer 
to the Hindi languages (prakrite, such as pali and śauraseni, namely 
apabhramśa, which figures among the prakrite languages and the neo-Hindi 
ones). 

From a lexical point of view, Rromani benefits from a refined procedure 
as far as the words construction is concerned, provided by the internal means 
that enrich the vocabulary (on one hand by derivation, by means of very 
productive suffixes and less by prefixes, on the other hand seldom being found 
compound words). 

As the lexical part of Rromani lexicon, made up by borrowing words, is 
easily to be noticed, it is wrong to consider this language poor in words by the 
non-speakers of the language. It is false to consider it poor as, besides the 
lexical elements taken from different languages, there is in the dialects of this 
language a great number of Rromani words made up by the instinctive 
intelligence of the native speakers, but very precise, by resorting to the “pattern” 
offered by the old Rromani suffixes and prefixes or the borrowed ones, adjusted 
to the specificity of the language. 

Therefore, analyzing the lexicon of Rromani, one may notice that the 
Rroma people have created words resorting to derivation and composition. 
Thus, in order top express the ides of “to forget”, they created a word beginning 
from “starel” meaning “to grab, to take”, to which was ascribed the prefix bi: 
bistarel “not to take” meaning “to forget”. Analogically, to express “to sell” they 
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resorted to the word “kinel” -to buy, which was ascribed the prefix bi: bikinel-not 
for being bought, meaning “to sell”. 

Rromani suffixes such as -(v)al/o (-i,-e,-e) which usually correspond to 
the Romanian suffixes -os (-oasă,-oşi,-oase) have provided new words 
(adjectives that turned into nouns, sometimes) such as: masc. noun kast 
(wood) +suff. -alo: kastalo (woody), to which was also ascribed a noun value, 
meaning “carpenter”. As the old job, that of “rudar”, meaning looking for metals, 
in the rivers (ruda= metal) was futile, the “rudars” began to work on a variety of 
timber, which they found along the rivers. Consequently the “rudars” got to be 
called “ kastale ” -  carpenters. As they talked Rromani, the term “kastalo” got to 
be a pejorative one, to address to the Rroma people that speak no longer 
Rromani. 

That is why we tried to classify the means that enhance the Rromani 
vocabulary identified by us in the four Rroma dialects spoken in the Romanian 
areas, as well as in other areas, words that are to be found more or less in a 
dialect or another, some of them being creations of a personal mind as 
Saussure would say (1988, 174, 176), previous or recent “There is no word in 
the language that has not been tested when speaking, and all the progressive 
phenomena have as an origin the human being’s sphere/…/ Each language 
resembles to a dress covered with pieces made out of its own tissue.” 

The material we used to provide examples belongs both to the Rroma 
dialects known by us, and to a series of works published in Romania and 
abroad, included in the Bibliography. On the grounds of these observations, 
one may draw the conclusion that the Rromani vocabulary has continuously 
created itself and preponderantly, both by internal means: I. derivation, by 
suffixes and prefixes, Rroma and others borrowed, and less by II. 
composition, as well as through external means, namely borrowed words. 

This paper deals only with internal means that enhance the Rromani 
vocabulary, means that are part of o the derivation level. 

 
DERIVATION 

1.1. D e r I v a t i  o n   b y   R r o m a   s u f f I x e s   a n d   p r e f I x e s: 
  A.Suffixes 

By means of some Rromani suffixes, one may create: nouns, adjectives, 
adverbs, verbs, numerals, starting from other speech parts or from the same 
one.-…-  

B.Prefixes 
* The Prefix  Bi- , having as the Romanian counterpart the prefix "ne-" 

(which means without, something that is not what the word means) can be 
taken into account as both the privative preposition bi "without"(typical for the 
Genitive) - the origin of which still being under question as to its pertaining to 
the Indian or the Persian heritage, or the negative prefix bi "un-"and can form: 
nouns, adjectives, adverbs, verbs. 

 
1.2. Derivation by borrowed  Suffixes and Prefixes 
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Among the internal means, of derivation in particular, there exists a 
series of suffixes and prefixes gaзikane "not Rromani", borrowed from different 
languages and adapted to the characteristics and needs of Rromani.They 
actually constitute linguistic material which is added, thus it is external. 

Consequently, in this section we are proposing an examination of the 
segment of borrowed internal means, preserved from languages with which the 
proto-Rroma , on their way from India towards Europe, have come into contact 
in the Prebalkanic, Balkanic and West - European space.These means are 
methodologically dealt with within the internal means section. 

From an etymological perspective, the borrowed suffuxes and prefixes 
which exist in the common Rromani language come from Persian, Greek, 
Turkish, Bulgarian, Romanian, Hungarian, Slovak, Czech, Polish, Baltic 
languages, Finnish, German, Italian, Spanish, Portuguese etc.we are thus 
witneses to a chronological stratification depending on the origin. 

It must be mentioned here that the given examples are taken from the 
four Rroma dialects spoken in the Romanian geographical area (Kaldararja, 
Ursarja, Carpathians, Spoitorurja) but also from other Rroma dialects from 
Europe. 

The affixes were borrowed at the same time with the foreign words, then 
they were extended to local/native lexical units. 

The Romani suffixes and prefixes that were borrowed and are 
presented and analysed by us below are :suffixes  -(i)mós, -(i)màta, -(i)bó, -os 
[-o], -ura [-ură], -òja, -àri, -(i)tòri, -ka, -àjka, -des, -áś, -îco, -îca, -íca (for 
nouns), -àlo, -mé, -dér, -ìcko / -ìcka,-ićoso, -ója, -mïśi (for adjectives), -to (for 
ordinal numerals),-gòdi (for indefinite pronouns), -isar- / -osar-, -ìzel-, -in-, (for 
verbs), -àrla (for adverbs) and prefixes vare-, leg- / lek, naj-. 

Most of the Rromani borrowed suffixes and prefixes are grammatical 
and less lexical. For example, the grammatical suffixes added to borrowed 
nouns -os for masc. nouns ,-ka, -àjka for fem. nouns (the equivalent for the 
Rromani motional suffix -ni: e.g. grast "horse +suf. -ni > fem. noun grastni 
"mare") the suffixes used to mark the plural of the borrowed nouns.-(i)màta, -
ùra / -ùră, -òja, -dés. In the same way, at, for the adjectives, we are to notice 
the grammatical suffixes -mé, -mïśi, which come from participles - the former is 
of Greek origin while the latter is Turkish -, the suffix -dér (used in forming the 
comparative), -àlo (common with masc. and fem. adjectives from the 
international lexicon), -ìcko /, -ìcka, -òja etc or the grammatical prefixes used to 
form the relative superlative of adjectives leg-, naj-. One should also mention 
here the grammatical suffix -to (used by the Kaldararja to create ordinal 
numerals from cardinal ones) and the verbal suffix –isar- / -osar- which is to be 
noticed with newly borrowed verbs. 

On the other hand,among all lexical suffixes, the most productive are 
the suffixes -(i)mós, -(i)bó which confer the abstract nature of some nouns-and 
which are synonymous with the older Rromani suffix -(i)pén, preserved by the 
Ursarja and the Rroma from the first layer of evolution, the suffix -àri (or -
(i)tòri), -áś) which designates professions. With the adjectives, we find the 
suffixes - ićoso, -îco, -îca, -íco, -íca, -íca, and with adverbs and indefinite 
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pronouns the prefix vare- (varekana "sometime, anytime",vareso "something, 
anything) etc. 

A. Suffixes 
Derivation by Borrowed Rromani Suffixes 
By means of borrowed Rromani suffixes there were formed nouns, 

adjectives, numerals, pronouns, verbs, adverbs, starting from other speech 
parts or even the same speech part. 

 
B. Prefixes  
Derivation by Rromani prefixeswhich come from borrowed words. 
With the help of some Rromani prefixes which are a result of borrowing, 

such as vare-, leg- / lek-, naj- new words can be formed (adjectives, pronouns, 
adverbs)or their derived forms. 

 
CONCLUSIONS 

As a final conclusion, we can state that, beside all internal means of 
enriching the lexicon of the Rromani language (suffixation, prefixation, 
composition), the suffixes of Rromani origin are the best represented, proving 
great mobility and ability to reapply. 

On the other hand, The Rromani segment of the internal means 
borrowed from certain languages (with which Rromani came into contact in the 
Prebalkanic, Balkanic and West - European area) -, very well adapted to the 
nature of the Rroamni common language and well represented from the point of 
view in the area of usage and frequency  -  completes and revigorates the 
range of true Rromani internal means of enriching the lexicon of this language 
at the level of suffixes and prefixes.Out of these, from the point of view of 
frequency, adjectival, invar. suffix -àlo is to be noticed at the level of adjectives 
adapted to the international lexicon. 

From a practical point of view, acknowledging the tendencies given by 
these data can help the effort of taking the right decisions in norming this 
language. 

 
(Gheorghe Sarău, 1998; I anglikani vèrsia kerdăs la i studènta Korìna 

Hrìstu, kaθar i sèkcia rromane ćhibăqi) 
 
E keripnasqi  tèma 
Nakhaven kadava tèksto rromanes! (Te na зanen anglikanes, roden  

anθ-o kadava kotor i rumunikani vèrsia)  
 
Te aven saste thaj  baxtale vi akana kana resle k-o agor ! 
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