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Unul dintre proiectele de succes derulate de Reprezentanţa UNICEF în România, 
cu începere din anul 2011 şi până în prezent, este Campania „Hai la şcoală!“, care a 
reunit mai mulţi parteneri (Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor din 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, CRIPS (Centrul de 
Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale), Agenţia de Dezvoltare Comunitară 
„Împreună“, Fundaţia SOROS, Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii 
şi familii „Holt“ Iaşi, „Amare Rromentza“, Asociaţiei RENINCO România (Reţeaua 
Naţională de Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor şi 
Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale) ş.a.

În cadrul Campaniei „Hai la şcoală!“, Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile 
Minorităţilor i-au revenit, în principal, patru programe: formarea anuală a câte 50-60 
de mediatori şcolari rromi, pregătirea a câte 50-55 de potenţiali profesori de limba 
rromani/ an în cadrul cursurilor de vară de limba şi metodica predării acesteia, formarea, 
de asemenea, în fiecare an, a câte 100 de directori de şcoli cu cel puţin 30% elevi 
rromi, din perspectiva educaţiei incluzive, a gestionării eficiente a absenteismului şi a 
abandonului şcolar în rândul preşcolarilor şi elevilor rromi. Un al patrulea program l-a 
constituit sprijinul acordat de Reprezentanţa UNICEF în editarea de materiale şcolare 
auxiliare de limba rromani şi în limba rromani (cum au fost: Ghidul mediatorului 
şcolar – pentru comunităţile de rromi, Bucureşti: Vanemonde, 2011; două manuale 
de limba rromani şi patru manuale de matematică în limba rromani, pentru clasele 
primare).

În toate programele de formare, cursanţii au beneficiat de elemente ce privesc 
rromanipenul, înţeles ca ansamblul de valori fundamentale ale rromilor, pe care 
cei care lucrează în grădiniţe şi şcoli cu elevi rromi (educatori, învăţători, profesori, 
directori, consilieri şi mediatori şcolari, inspectori etc.) trebuie să le cunoască, astfel 
încât demersul lor didactic să se bucure de reuşită şi de respectul comunităţii de elevi 
şi părinţi rromi. 

Iată de ce, suporturile de curs ale formatorilor din cadrul cursurilor de „rromanipen 
educaţional“ – profilate pe componentele istoria tragică a rromilor, cutume rrome, 
comunicare specifică în comunităţi cu părinţii şi elevii rromi, elemente de limba 
rromani, educaţia incluzivă şi istoricul programelor strategice educaţionale dedicate 
rromilor de Ministerului Educaţiei Naţionale şi de partenerii săi – sunt reunite aici, 
într-un volum util tuturor, Rromanipen educaţional. 

Cuvânt înainte

5

Domokos Szőcs, 
dir. gen. al Direcţiei Generale „Învăţământ în limbile minorităţilor“  
din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale
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Istoria este mai mult decât o ştiinţă, e suflet care poate trezi şi cultiva sentimente, trăire în spirit naţional. Spre 
deosebire de alte domenii ale cunoaşterii umane, istoria prezintă dezavantajul inexistenţei în lumea reală, 

prezentă şi tangibilă, a obiectului ei de studiu. Ca urmare, istoricul trebuie să penduleze între demersuri legate de 
lumea ideilor şi demersuri ce ţin de lumea obiectelor. La aceasta se adaugă o problemă suplimentară: caracterul 
relativ al informaţiei istorice, mai ales în ceea ce priveşte etnia rromă. Cu toate acestea, vom încerca să conturăm 
un tablou istoric obiectiv, bazat pe dovezi istorice concludente, în spiritul unei condiţii sine qua non a istoriei: 
respectarea adevărului.

Istoria poporului rrom este un inestimabil tezaur de cultură şi civilizaţie, pe care rromii şi populaţia majoritară 
trebuie să-l cunoască. Astfel, cunoaşterea va conferi conştientizarea propriei origini, sentimentul de apartenenţă 
la poporul rrom, dar şi fundament pentru anularea „nepotrivirilor“ în relaţiile interetnice, cauzate de cele mai 
multe ori de „simpla necunoaştere a celuilalt“.1

O caracteristică fundamentală a istoriei poporului rrom, aşa cum reiese şi din titlu, este lupta pentru 
supravieţuire, ceea ce implică o latură tragică. Interesant este faptul că trecutul acestui popor se caracterizează 
prin supravieţuirea, de-a lungul secolelor, a unor trăsături şi caracteristici culturale specifice, care, fără îndoială, 
au rădăcini în India, lingvistica istorică demonstrând cu prisosinţă, încă de acum câteva veacuri, acest adevăr 
fundamental.2 

Absenţa izvoarelor istorice scrise creează tendinţa de a compara trecutul poporului rrom cu cel al poporului 
evreu, în ceea ce priveşte vicisitudinile pe care aceste popoare le-au cunoscut de-a lungul timpului. Pentru evrei, 
popor al cărţii, este uşor de realizat un traseu istoric. În ceea ce îi priveşte pe rromi, situaţia este total diferită, 
deoarece pentru aproximativ jumătate din istoria lor există puţine mărturii scrise, care să ateste un trecut sigur 
milenar. 

Mărturiile scrise păstrate, mai ales din momentul în care rromii îşi fac apariţia în Europa Centrală şi 
Occidentală, relevă o serie de măsuri cu caracter discriminatoriu, chiar exterminatoriu. Putem afirma că, din 
momentul prezenţei în aceste spaţii ale Europei, istoria poporului rrom se caracterizează printr-un pogrom 
continuu, care atinge apogeul la mijlocul sec.al XX-lea, perioada „de glorie“ pentru punerea în aplicare a 
principiului „determinismul biologic“. 

În mod inevitabil, absenţa mărturiilor scrise a determinat apariţia unor ipoteze şi legende care încearcă să 
explice aspecte privind originea şi modul de viaţă al rromilor. Caracterul tragic reflectat de acestea este evident. 
Astfel, la mijlocul sec.al XX-lea, Donald Kenrick, cunocut rromist, a cules o legendă, de la un rrom bulgar, pe 
nume Ali Ceauşev, coşniţar din localitatea Şumen (Bulgaria), despre dispersarea rromilor în trei părţi ale lumii, 
înainte ca aceştia să fi ajuns în Imperiul Bizantin.3

Fideli principiului că în orice legendă se află şi un element de adevăr istoric, nu putem să nu remarcăm 
faptul că în mentalul colectiv rrom s-au păstrat amintiri privind originea indiană, dar, probabil, şi o cauză a 
migraţiei - dislocarea din India a unor populaţii de indieni, strămoşi ai rromilor de azi, fapt care a implicat o 
dimensiune tragică. Există, de pildă, legende care sugerează că asupra rromilor planează o pedeapsă divină 
datorată fărădeligilor săvârşite de strămoşi în vremurile de demult: participarea unui „ţigan“ la crucificarea 
Mântuitorului Iisus Hristos4; descendenţii egiptenilor care i-au urmărit pe evreii lui Moise etc. 

Constatăm faptul că în mentalul colectiv, ca un răspuns la modul de viaţă atipic al rromilor faţă de normele 
societăţilor cu care au interacţionat, a apărut o nevoie de a atribui acestor „nenorociţi“ nu numai un trecut 
enigmatic, dar şi o conotaţie negativă, plasându-i pe rromi la limita dintre imaginar şi real. 

Aşa cum reiese şi din studiile cu caracter etnografic realizate în spaţiul românesc, imaginea rromilor apare ca 
rezultat al unor stereotipii şi prejudecăţi: „Rromii sunt văzuţi, de cele mai multe ori, ca reprezentanţi ai răului, 
perfizi, hoţi, criminali, spurcaţi.“ 5

Fără îndoială că motivul principal care a generat astfel de idei, teorii chiar fanteziste6, legende, stereotipuri 
ale alterităţii reflectate şi de folclor a fost frica de necunoscut, care a format şi continuă să formeze produse ale 
imaginaţiei, tocmai din lipsa informaţiilor.

În lucrarea Zingari dall’ India al Mediterraneo (Donald Kenrick 1995), autorul arată că primele migrări ale 
posibillor strămoşi ai rromilor de azi spre vest pot fi privite în contextul evenimentelor din anul 224 d. Hr., când 
şahul Persiei, Ardashir, a cucerit India de Nord, pe care a transformat-o în colonie. Donald Kenrick vede în acest 
context istoric o primă posibilitate în explicarea migraţiei. 

În Persia începutului de Ev Mediu, identificăm texte care pot servi la încercarea de a explica motivele şi 
perioada migraţiei rromilor. Menţionăm legenda „muzicanţilor“, care se regăseşte în trei lucrări scrise la 

prof. Ion Sandu, 
inspector pentru şcolarizare rromi  
la Inspectoratul Şcolar Judeţan Ialomiţa

ISTORIA TRAGICĂ A RROMILOR
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cca. 500 de ani după întâmplare:7 „O istorie 
despre regii pământului“, scrisă de Istoricul 
arab Hamza din Ispahan; poemul epic „Şah 
Name“ („Cartea regilor“), poem în 60.000 de 
versuri, în care, Abul Kasim Mansur – celebrul 
Firdousi - povesteşte istoria Persiei; „O istorie 
a umanităţii“, scrisă la anul 1050 de Al-Taalibi. 

În nici un caz, legenda nu poate constitui un 
reper absolut în explicarea originii poporului 
rrom. De remarcat faptul că povestea îi 
prezintă pe rromi ca pe o populaţie risipitoare, 
fără spirit de chibzuinţă, oameni fără nici un 
scop, blestemaţi probabil să fie incapabili să-şi 
poarte de grijă. 

Cercetările istorice relevă o serie de 
evenimente militare, petrecute la cumpăna 
dintre milenii, care pot ajuta la aflarea 
adevărului istoric. De exemplu, există 
documente care atestă o serie de situaţii când 
locuitori din Nordul şi Nord-Vestul Indiei au 
fost strămutaţi spre vest, către Persia şi dincolo 
de aceasta.8 Invazia arabă din secolul al VII-
lea şi al VIII-lea,9 care a ajuns până la graniţele 
Indiei, a determinat ca detaşamente de soldaţi 
inzi să slujească în armata persană.

La începutul sec.al VIII-lea, regiunea Sind 
era invadată de armata arabă, fapt care a 
determinat dislocarea de locuitori inzi spre 
teritoriile stăpânite de arabi. Cronicarul arab Al 
Tabari consemnează că, în anul 855, armatele 
Imperiului Bizantin au atacat Siria şi au 

capturat un mare număr de zott (denumire dată locuitorilor care proveneau din India), duşi de acolo împreună 
cu femeile, copiii şi vitele lor.10

Un alt moment important în declanşarea migraţiei strămoşilor rromilor de azi poate fi reprezentat şi de invazia 
turcilor selgiucizi. Locuitori în Afganistanul de astăzi, turcii selgiucizi, de credinţă islamică, au reuşit, într-un 
timp relativ scurt, să creeze un adevărat imperiu. La mijlocul secolului al XI-lea, turcii selgiucizi cuceresc 
Armenia,11 declanşând un adevărat exod al populaţiei armene. În acest context, pare plauzibilă şi ideea deplasării 
rromilor spre vest, dar nu neapărat o deplasare voluntară, posibil avem de-a face cu o dislocare masivă de 
populaţie indiană. În anul 1071, la Manzikert, lângă Lacul Van, armata bizantină era înfrântă de armata 
selgiucidă,12 Imperiul Bizantin pierzând o mare parte din Anatolia. Turcii selgiucizi au declanşat atacuri asupra 
Indiei de Nord şi Nord-Vest, încă de la începutul secolului al XII-lea, unde se aflau cele mai mari şi înfloritoare 
oraşe ale Indiei. Imperiul selgiucid, care avea capitala la Ghazni, se întindea de la Marea Caspică la Punjab (N-V 
Indiei), se baza numai pe o politică de jaf. Atacurile dirijate împotriva statelor indiene aveau ca scop să aducă 
bogăţii. Din anul 1001 d. H. până în anul 1027 d. H., sultanul Mahmoud din Ghazna a lansat 17 campanii de jaf 
contra Indiei. În anul 1001, acesta a înfrânt armata lui Jayapala, care ajunsese să fie jertfit pe rug, lăsând tronul 
lui Anandapala. Mahmoud din Ghazna a jefuit şi Lahore, apoi Multanul şi Punjab-ul.13 În anul 1018, el a cucerit 
oraşul Kannauj, care i-a adus 53.000 de prizonieri, 385 de elefanţi în mărime naturală din aur, rubine, perle şi 
alte bogăţii.14 Toate acestea au fost jefuite din cele două sute de temple pe care la avea oraşul Kannauj.15 Aceste 
informaţii de o mare importanţă istorică ne sunt furnizate de către cronicarul Abu Nars Al-Utbi în „Cartea 
Yaminilor“.16

Marcel Courthiade (un mare rromist, promotor, alături de profesorul Gheorghe Sarău, al procesului de 
consolidare a unei limbi literare rrome) leagă plecarea rromilor din India de aceste evenimente dramatice care 
s-au petrecut la începutul secolului al XI-lea.17

Unii istorici şi lingvişti sunt de părere că, după părăsirea Indiei de către strămoşii rromilor de azi, spaţiile 
geografice străbătute au fost cele corespunzătoare teritoriilor actuale ale Pakistanului, Afganistanului şi Iranului, 
apoi nordul Mesopotamiei, pentru ca, în vecinătea estică a Imperiului Bizantin, să se producă o trifurcaţie, o 
separare a valului migrator în trei ramuri: Ramura „lom“ sau de nord: valul migrator care a străbătut teritoriile de 
azi ale Republicilor Azeră, Armeană, Gruzină; Ramura „dom“ sau de sud-vest: având ca direcţii Siria, Palestina, 
Egiptul, Africa de Nord (probabil, grupuri de rromi şi-au continuat drumul, traversând Marea Mediterană în 
Spania, începând cu sec. al VIII-lea, în contextual cuceririi Peninsulei Iberice de către arabi, cucerire care | 

Templu Indian 
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a marcat prăbuşirea regatului germaniv al vizigoţilor); Ramura „rrom“ sau de vest: cea mai numeroasă, 
reprezentată de traseul Bizantin. La această ipoteză s-a ajuns în urma cercetărilor lingvistice. 

De-a lungul secolelor, numeroşi savanţi au încercat să descifreze enigma rromilor, separând adevărul de 
legendă. S-au născut, astfel, tot felul de teorii, adeseori contradictorii. Unele par astăzi halucinante, îndrăzneţe, 
altele se bazează pe cercetări serioase, reunind informaţii din domenii extrem de diverse. Pentru a compensa 
lipsa izvoarelor scrise, istoricii au apelat la studii antropologice, etimologice şi etnografice, dar, aşa cum arăta 
Alexandre Paspati, un mare lingvist din secolul al XIX - lea, „Adevărata istorie a rasei ţigăneşti se află în studiul 
propriei lor limbi“.18 Prima constatare de natură lingvistică privind originea indiană a limbii rromani şi, implicit, 
a poporului rrom, a fost realizată de teologul maghiar Wáli István, în anul 1763.19

După aproximativ 30 de ani de la constatarea făcută de tânărul maghiar, cercetătorul german Heinrich 
Moritz Gottlieb Grellmann a publicat, în anul 1783, lucrarea Die Zigeuner – Ein historischer Versuch über 
die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprung, în care 
argumentează originea indiană a limbii rromani.20 Descoperirea făcută a fost, de asemenea, confirmată şi de alţi 
reputaţi rromişti: I. C. Ch. Rüdiger, M. Graffunder, A. F. Pott, Heinrich von Wlislocki, Franz Miklosich.21

Lingvistica a avut cel puţin trei merite: a elucidat originea indiană a limbii rromani şi a poporului rrom, a 
stabilit intervalul de timp aproximativ când s-a produs migraţia şi a reconstituit drumul parcurs de aceştia. 

Analizând începuturile istoriei poporului rrom, din momentul ruperii de India, nu putem să nu ne mirăm de 
extraordinara vitalitate demonstrată într-o perioadă de profunde tulburări militate şi religioase, care şi-au pus 
amprenta până în zilele noastre asupra Orientului Îndepărtat şi Apropiat. Migraţia s-a produs în vremuri de mari 
bulversări politice şi teritoriale în Asia, apoi în Europa Balcanică.

Dezrădăcinaţi din India, supuşi influenţelor culturale şi lingvistice, ameninţaţi, de fapt, cu exterminarea sau 
asimilarea, în vremuri în care popoare dispăreau din istorie, rromii au continuat să rămână distincţi în masa 
populaţiilor majoritare de contact, cu care au interacţionat. Deşi au pierdut memoria Indiei, aceasta a rămas vie, 
până azi, în limba vorbită şi în fondul cutumiar păstrat în comunităţile tradiţionale. 

În secolele XIV-XV, prezenţa rromilor este atestată pe întreg continentul european. Fie că acceptăm teoriile 
privind pornirea iniţială a rromilor din India, unde vorbesc despre o origine comună a acestei populaţii (în 
principal, la bază stau studiile lingvistice), fie că privim critic această încercare de interpretare şi de cronologie 
a istoriei acestora, există un consens între cercetători, că spaţiul balcanic, esenţialmente, este spaţiul primelor 
atestări clare din perspectivă documentară a existenţei rromilor, ca populaţie distinctă de masa celorlalte 
populaţii. Astfel, prima referire la prezenţa rromilor în Imperiul Bizantin provine dintr-un text hagiografic 
georgian, despre “viaţa Sfântului Gheorghe“,22 scris în jurul anului 1068, la Mănăstirea Iviron de la Muntele 
Athos. Denumirea adsincani utilizată în poveste este forma georgiană a grecescului atsinganos sau atzinganos, 

Pe drumul lung al migraţiei
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termen folosit de bizantini când se refereau la rromi. Termenul este preluat de alte limbi, îmbrăcând un fonetism 
asemănător. 

În contextul actual, în care termenii „ţigan“, „cigáni“, “czigány“, „ciganos“, „Zigeuner“, „zingari“ etc., ca 
o consecinţă a unui trecut caracterizat prin marginalizare şi exterminare, au căpătat conotaţii peiorative, se 
recomandă utilizarea termenului vechi indian, prin care rromii se autodenumesc: rrom.23 

Următoarele referiri despre anthinganoi, în Peninsula Balcanică, reflectă o gamă largă de ocupaţii - practicarea 
ursăritului, nu doar ca spectacol ambulant, dar şi ca o practică, cu caracter ritualic,24 şi diferite alte ocupaţii 
specifice, de altfel, rromilor - prelucrarea metalelor feroase şi neferoase. Astfel, atât documente istorice, cât şi 
tradiţia orală populară, datate în sec.al XIV-lea şi al XV-lea, arată că rromii au fost asociaţi cu fierăritul, ursăritul, 
cu confecţionarea potcoavelor, a sitelor, dar şi cu practici oculte într-un Imperiu Bizantin care suferise în urma 
expansiunii turcilor selgiucizi, a cruciadelor şi a Marii Schisme din 1054.25 Din aceste referiri se constată că 
rromii nu s-au bucurat de o reputaţie bună, fiind asociaţi cu ce simboliza nu doar misticul şi magicul, ci şi cu 
răul care se abătea asupra lumii creştine. Desigur că este o perspectivă unilaterală, niciodată nu vom putea şti 
părerea rromilor faţă de această lume nouă cu care au intrat în contact. În acea vreme, Bizanţul se afla în pragul 
prăbuşirii, fiind redus la Cetatea Constantinopol, la Salonic şi Peloponez. Capitala era împresurată de turcii 
otomani, care, după ce reuşiseră să debarce la Gallipoli, în 1354, îşi stabiliseră capitala la Adrianopol, reuşind, 
astfel, să controleze toată Peninsula Balcanică. De altfel, în anul 1453, Constantinopolul a fost cucerit, iar istoria 
Imperiului Bizantin înceta.26 

Prin raportare la documentul hagiografic amintit mai sus, dar apelând şi la deducţie, putem afirma că rromii se 
stabiliseră în aceste teritorii cu mult înainte de ofensiva otomană şi în mod cert că migraţia spre centrul Europei 
a avut la bază şi aceste evenimente militare. Poate că amintirea cauzelor părăsirii Indiei (vezi invazia turcilor 
selgiucizi) erau încă vie în conştiinţa rromilor atestaţi în Bizanţ, astfel că invazia turcilor nu putea genera decât 
un exod spre teritorii în care ar fi putut scăpa de ameninţare. 

Pătrunderea rromilor în Peninsula Balcanică, în secolul al XIV-lea, marchează începutul istoriei europene a 
acestora. În teritoriile de limbă greacă rromii au poposit un timp îndelungat, dovadă fiind influenţa considerabilă 
a limbii greceşti asupra limbii rromani. La sfârşitul secolului al XIV-lea, înaintarea Otomană înghiţea, pas cu 
pas, întreaga Peninsulă Balcanică, iar statele sud-slave deveneau paşalâcuri turceşti. În acest context, o parte 
a rromilor a trecut la nordul Dunării, spre Europa Centrală sau în statele medievale româneşti, spaţii în care se 
simţeau protejaţi faţă de pericolul turcesc. În ceea ce priveşte stoparea ameninţării turceşti, Regatul Maghiar a 
reprezentat un factor politico-militar important. Poate că nu întâmplător rromii sunt prezenţi în acest regat, încă 
de la sfârşitul sec.al XIV-lea, după ce avusese loc debarcarea turcilor la Gallipoli. Totuşi, se pare însă că rromii se 
aflau în această parte a Europei încă din sec.al XIII-lea, aşa cum reiese dintr-o corespondenţă dintre regele Ottokar 
al II-lea al Boemiei şi Papa Adrian al IV-lea, privind războiul dus de primul cu regele Ungariei, Bela al IV-lea.27

 Bizanţul
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Prezenţa rromilor în Europa Centrală este marcată de un lucru absolut inedit. Într-o Europă în care catolicismul 
începe să resimtă efectele Umanismului, asistăm la un aflux de populaţie rromă, care nu se mai comportă în 
acelaşi mod ca în Peninsula Balcanică, în sensul că acum atrage în mod voit atenţia asupra sa. Rromii apar 
organizaţi în grupuri conduse de „duci“, „conţi“, „voievozi“ “vajda“ şi chiar de „regi“, care se dau drept pelerini 
veniţi din teritoriile supuse de turci. Statutul de pelerini le conferea anumite avantaje, deoarece se considera că, 
faţă de pelerini, un bun creştin catolic trebuie să aibă o atitudine frăţească, de sprijin cu hrană, îmbrăcăminte, 
adăpost. Aşa îi întâlnim în anul 1414, la Konstanz, unde avea loc un Conciliu Ecumenic, organizat de regele şi 
împăratul romano-german Sigismund de Luxemburg, prin care se încerca refacerea unităţii catolice. În ciuda 
măsurile represive - vezi şi condamnarea lui Jan Hus - criza catolicismului nu mai putea fi oprită. Aici, rromii 
au obţinut salvconducte (paşapoarte ale evului mediu), care le asigurau posibilitatea să poată circula liber în 
Imperiul Romano-German. O sută de ani mai târziu, în „Cosmographia Universalis“, Sebastian Münster relatează 
prezenţa unor rromi la Heidelberg, care aveau copii ale unui salvconduct emis de Sigismund de Luxemburg.28

 La începutul secolului al XV-lea, rromii atinseseră deja ţările Imperiului German, apoi sunt atestaţi în Franţa, 
Italia, Spania. Cronica din Bologna relatează că: „...a sosit la Bologna un duce din Egipt care se numea André, 
a venit cu femei, copii şi bărbaţi din ţara sa... Fiind renegat de credinţa creştină, ducele a fost expatriat de regele 
Ungariei şi scos de pe pământurile sale. Ca urmare, i-a spus regelui că vrea să revină la credinţa creştină şi se 
botează cu mulţi alţii din poporul său, aproximativ 4000 de persoane... După ce regele Ungariei i-a botezat le-a 
ordonat să plece în lume timp de şapte ani şi să se adreseze Papei de la Roma. Apoi, ei vor putea reveni“29 – 
relatarea relevă raportarea la mentalităţi religioase specifice Europei la acel moment, ca modalitate de asigurare 
a existenţei. Pentru rromii de atunci era foarte important faptul că în Europa exista obiceiul, ca o tradiţie 
moral-creştină, stabilită chiar prin lege de către Carol cel Mare la anul 800, de a asigura cele necesare traiului 
pelerinilor. Rromii se folosesc de această „trăire“ pentru a-şi asigura viaţa.

Un document, credem, foarte important, pentru a se ilustra faptul că se considera că rromii au origine indiană, 
este Chronicon fratris Hieronzmi de Forlivio – „veniră oameni trimişi de împărat, dornici să primească credinţa 
noastră; ei sosiră la Forli la 7 august. Şi, cum am auzit că se spunea, unii ziceau că vin din India. Se opriră aici 
două zile, nearătându-se foarte măsuraţi, ci asemănători animalelor sălbatice şi furioase. Erau aproximativ două 
sute şi mergeau la Roma, la Papa, bărbaţi, femei şi copii“.30 Se poate observa evocarea originii indiene, fapt 
remarcabil pentru că în memoria colectivă a rromilor încă mai exista conştiinţa trecutului, a apartenenţei la 
spaţiul istorico-geografic de provenienţă.  

 Europa centrală şi de vest îi descoperă pe primii rromi ca fiind pelerini. Trăiau în corturi şi duceau o viaţă 
extrem de dură. Nu aveau – după spusele cronicarilor – nici patrie, nici religie, dar afirmau că sunt creştini. Au 
fost numiţi „egipteni“ sau „saraceni“ (de la sarazini).

Această realitate nu a durat foarte mult timp, deoarece, în contextul Reformei religioase, rromii încep să fie 
asociaţi cu răul şi consideraţi răspunzători pentru relele care se abăteau asupra Bisericii catolice, astfel că devin 
„ţapi ispăşitori“ cu consecinţe care le afectau chiar existenţa.

În contextul declanşării Reformei, atitudinea faţă de rromi se înrăutăţeşte, putându-se vorbi despre antiţigănism. 
Legi foarte aspre vor fi adoptate împotriva rromilor într-o perioadă de profunde transformări spirituale în 
Europa centrală şi de vest. În Imperiul Romano-German sunt bănuiţi de spionaj în favoarea turcilor şi se dezbate 
modalitatea de a scăpa de ei, avându-se în vedere chiar moartea acestora, mai ales că se considera că aduc şi 
ciuma. Astfel, în anul 1548, autorităţile oraşului german Augsburg adoptau o lege prin care: „cine va voi să 
omoare un ţigan nu va fi învinuit de ucidere“.31 Anglia sec. al XVI-lea, se caracterizează prin măsuri extrem de 
aspre împotriva celor fără ocupaţie. Regele Henric al VIII-lea (1491-1547) s-a dovedit consecvent în politica 
de eliminare a vagabondajului şi a cerşetoriei. Astfel, interzice intrarea „ţiganilor“ în ţară, iar cei care se opun 
deveneau pasibili de închisoare sau deportare. În vremea reginei Elisabeta (1533-1603) se adoptă o lege îndreptată 
în mod special împotriva rromilor, lege anulată la sfârşitul sec. al XVIII-lea, considerată extrem de severă. 

În Franţa, primele legi cu caracter represiv faţă de rromi sunt adoptate de regele Francisc I (1515-1547): 
„măsuri împotriva anumitor persoane ce îşi spun boemieni şi care pribegesc după bunul plac sub pretextul unei 
religiozităţi simulate sau al unei anumite penitenţe pe care ei pretind că o fac, umblând prin lume“.32 Regele 
Carol al IX-lea (1550-1574) ordonă expulzarea şi ameninţă cu galerele. „Declaraţia“ din iulie 1682, iniţiată 
de Colbert şi acceptată de „Regele Soare“- Ludovic al XIV-lea, îi condamna pe bărbaţii rromi la galere, iar pe 
femeile lor la închisoare.

În Spania, profund catolică, statul a conceput o politică de prigonire a rromilor nomazi şi din perspectivă 
religioasă. Într-o scrisoare adresată regelui Fernando al VI-lea, de Părintele Francisco Ravago se spunea: „...
măsurile propuse de guvernatorul Consiliului pentru stârpirea acestei rase de oameni şi urâtă de Dumnezeu mi 
se par bune... S-ar face voia Domnului Nostru dacă s-ar reuşi stârpirea acestor oameni“. În continuare, în 1783, 
regele Carol al III-lea (1716-1788), a pus în aplicare un plan în 44 de articole... „declarăm că toţi cei care sunt 
numiţi sau se autodenumesc Ţigani, nu sunt în realitate ceea ce spun, nici prin natura lor, nici datorită locului 
din care provin, nici datorită faptului că provin dintr-o rasă morbidă. Ţinând cont de cele spuse, declarăm că toţi, 
fără nici o excepţie, trebuie să oprească folosirea acestei limbi, modul de îmbrăcare şi obiceiurile de viaţă pe 
care le-au urmat până acum. Împăratul acordă o perioadă de 90 de zile, astfel, încât toţi cei care sunt prevăzuţi în 
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această declaraţie să se stabilească undeva şi să se lepede 
de limba, hainele şi obiceiurile aşa numiţilor Ţigani, cu 
ameninţarea la pedeapsa prin stigmatizarea cu fier încins. 
În ceea ce priveşte pe cei ce se vor împotrivi acestei 
hotărâri, vor fi condamnaţi la pedeapsa cu moartea“.33 
Aşa numiţii „ţigani“, au avut 90 de zile la dispoziţie să-
şi nege identitatea şi să se schimbe... În 1710, împăratul 
Imperiului Habsburgic, Iosif I, a emis un ordin prin care 
„toţi bărbaţii adulţi să fie spânzuraţi, iar femeile şi copiii 
să fie loviţi şi expulzaţi pentru totdeauna“. În Moravia 
li se tăia urechea stângă, iar în Boemia cea dreaptă 
sau erau însemnaţi pe spate cu un fier încins când erau 
arestaţi. De asemenea, s-au produs şi masacre, fiind 
adoptate premii în bani pentru cei care reuşeau să-şi 
aducă contribuţia la stârpirea acestor nelegiuiţi. În 1721 
împăratul austriac Carol al VI-lea (1711-1740) a înăsprit 
legea incluzând executarea bărbaţilor adulţi rromi, iar în 
ceea ce priveşte femeile şi copiii lor trebuia să li se taie 
o ureche. A urmat împărăteasa Maria Tereza, care a emis 
o serie de ordine care vizau exclusiv problema rromilor 
- de exemplu, erau interzise căsătoriile cu un rrom 
sau o rromă; pentru a se căsători cineva cu un nerrom 
trebuia să prezinte evidenţe prin care dovedea că are un 
loc de muncă stabil şi că provine dintr-o familie care 
împărtăşea valorile bisericii catolice, iar un bărbat rrom 
trebuia să dovedească că poate întreţine o femeie şi 
copii; copiii mai mari de 5 ani trebuiau să fie îndepărtaţi 
din famiile rrome şi educaţi de cetăţeni nerromi.

În plină perioadă a iluminismului, în Europa 
se organizau şi vânători de rromi (heidenjachten 
= vânătoare de păgâni). De pildă, în Elveţia erau 
organizate vânători populare, care începeau, în mod 
normal ca la orice vânătoare, la auzul unui semnal, de 
regulă tragerea clopotelor. Dacă cineva se opunea unei 
astfel de vânători risca să fie ucis. Uneori, vânătoarea 
era o acţiune bine organizată a armatei. 

O modalitate inedită de a scăpa de aceşti indezirabili, 
care devine o măsură pe care rromii o vor cunoaşte 
în anii celui de-al doilea război mondial o reprezenta 
deportarea, coloniile devenind cele mai bune spaţii 
de depozitare. Astfel, un mare număr de rromi sunt 
deportaţi de Franţa, în Martinica şi Louisiana. Anglia, în 
vremea regelui Iacob I, va proceda la fel, deportându-i 
pe rromi în Terra Nova, Indiile de Vest şi de Est. Spania 
va proceda în mod asemănător. Nevoia de braţe de 
muncă, în colonii, impunea, de fapt, o astfel de măsură, 
până la folosirea pe scară largă a forţei de muncă a 
negrilor sclavi aduşi din Africa.

Europa a cunoscut, încă de la începutul epocii 
moderne, un adevărat pogrom faţă de rromi, care va 
atinge apogeul în perioada celui de-al doilea război 
mondial.

Încă din secolul al XIX-lea, schimbările politice şi 
ideologice au afectat radical viaţa rromilor. Suntem în 
epoca darwinismului social, curent puternic susţinut 
după 1890, când se ajunge la concluzia că factorul 
biologic este singurul factor absolut din toate domeniile 
vieţii: „statul modern, în loc să acorde protecţie celor 
slabi, ar face mai bine să îşi îndrepte atenţia către 
elementele biologice valoroase, utilitatea socială sau 
însuşirile biologice valoroase ale individului devenind, 

Împărăteasa Maria Tereza

Împăratul Iosif al II-lea



12

astfel, unitatea de măsură a valorii sociale a acestuia“. 34

În ceea ce priveşte existenţa poporului rrom în spaţiul românesc, istoriografia românească opinia că prezenţa 
acestora s-ar fi datorat invaziei mongole din anii 1239-1241, fiind văzuţi ca o moştenire tătară, inclusiv statutul 
social pe care rromii l-au avut, cel de robi, fiind o moştenire tătară.35 Se considera, chiar, că prezenţa rromilor la 
nordul Dunării se datora invaziei pecenegilor şi cumanilor din secolele XI-XII.36 În urma studiilor de lingvistică, 
opinia a fost repede abandonată. De asemenea, descoperirile documentare relevă prezenţa rromilor, mai întâi 
în Ţara Românească apoi în Moldova. Desigur că nu se poate exclude ideea că în cadrul migraţiei militare a 
tătarilor să nu fi fost antrenate şi alte populaţii cu rol auxiliar, printre acestea putând fi şi rromi, din perspectiva 
nevoii acestor războinici, de meşteşugari. Primul istoric român care le-a acordat atenţia a fost Dimitrie Cantemir, 
în Descriptio Moldaviae scria: „Ţiganii sunt împrăştiaţi în toată ţara şi nu e boier ca să nu aibă mai multe familii 
de ţigani, supuse lui. De unde şi când a venit acest neam de oameni în Moldova, nici ei nu ştiu şi nici analele 
noastre nu o spun. Întrebuinţează o limbă care este obişnuită tuturor ţiganilor din aceste părţi şi este amestecată 
cu multe cuvinte curat greceşti şi cu multe chiar persane. Altă meserie, afară de fierărie şi arămărie, cu greu au. 
Natura li-e aceeaşi ca şi în alte ţări, au aceleaşi moravuri şi suprema lor virtute şi diferenţa specifică este furtul 
şi lenea.“ (sic! – domnitorul moldovean nu are cuvinte deloc de laudă nici la adresa moldovenilor...). Important 
este faptul că Dimitrie Cantemir a fost frapat, ca mulţi savanţi în secolele următoare, de prezenţa în limba vorbită 
de rromi a lexicului persan şi grecesc, semne ale unui trecut în adâncul Asiei şi pe coastele Mării Mediterane, 
savantul moldovean fiind unul dintre puţinii oameni de ştiinţă care realizau la acel moment adevărul privind 
originea rromilor.

Prima atestare documentară privind prezenţa rromilor în spaţiul românesc, datează din 1385. Printr-un act emis 
de domnitorul Dan I, se dăruiau Mănăstirii Tismana şi „40 de sălaşe de aţigani“. Posesiunile dăruite Mănăstirii 
Tismana aparţinuseră Mănăstirii Vodiţa, care, în contextul evenimentelor militare de la sfârşitul domniei lui 
Vladislav Vlaicu (1364-1377), a fost închisă.37 Ulterior, informaţiile despre aţigani, în Ţara Românească, devin 
tot mai numeroase.

În anul 1388, domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia mănăstirii Cozia, ctitoria sa, „300 de sălaşe de aţigani“.38 
De altfel, din secolul al XV-lea, toate mănăstirile şi marii boieri posedau robi rromi. 

În Moldova, rromii sunt amintiţi prima dată în anul 1428, când domnitorul Alexandru cel Bun dăruia mănăstirii 
Bistriţa 31 de sălaşe de aţigani. 39

Lingvistica relevă că rromii au sosit în Ţările Române nu într-un singur val, ci pe parcursul mai multor 
secole. De asemenea documentele de arhivă demonstrează că sudul Dunării a reprezentat spaţiul de plecare a 
rromilor spre centrul Europei. Sunt atestate expediţii militare antiotomane, desfăşurate de voievozii români la 
sudul Dunării, în urma cărora au fost capturaţi şi rromi. Această realitate istorică reiese clar din documentele 

Mircea cel Bătrân Alexandru cel Bun
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epocii – în 1445 domnul Ţării Româneşti, Vlad Dracul, a trecut la nordul Dunării în urma unei campanii militare 
antiotomane, 12.000 de oameni despre care cronicarul Jehan de Wawrin, arăta că „semănau cu aţiganii“.40 Putem 
presupune, că în jurul anului 1400, rromii erau prezenţi în Transilvania. Rromii au pătruns în Transilvania 
venind din Ţara Românească.

 La începutul secolului al XVI-lea rromii sunt atestaţi în întreaga Transilvanie. La Sibiu, Braşov etc. registrele 
fiscale relevă existenţa unor persoane care purtau nume specifice. Pe la anul 1500 sunt atestaţi la Timişoara ca 
făuritori de tunuri, pentru ca în 1514 să îi întâlnim pe călăii rromi ai răsculaţilor lui Gheorghe Doja. În procesul 
de adaptare la realităţi socio-economice noi, rromii sunt aceia care reuşesc să umple nişele sociale care le puteau 
asigura existenţa.41 

Starea de relativă autonomie a rromilor din Transilvania s-a sfârşit în perioada în care Transilvania a fost 
inclusă în orbita de interese politice ale Imperiului Austriac, în perioada împărătesei Maria Tereza (1740-1780) 
şi a fiului acesteia, Iosif al II-lea (1780-1790), astfel, este perioada în care se adoptă măsuri de sedentarizare şi 
de asimilare forţată a rromilor.42

Maria Tereza a emis decrete privitoare la sedentarizarea şi asimilarea forţată a rromilor: legarea de un loc a 
rromilor, interzicerea deţinerii de cai şi căruţe, înlocuirea termenului de ţigan cu cel de ţărani noi, interzicerea 
vorbirii limbii ţigăneşti, se interziceau căsătoriile între rromi, copiii de peste 5 ani urmau să fie ridicaţi din 
familii şi încredinţaţi unor familii nerrome, tinerii rromi de peste 16 ani puteau satisface stagiul militar. 

Împăratul Iosif al II-lea a continuat politica faţă de rromi promovată de mama sa. În anul 1782, adoptă De 
Regulatione Zingarorum: copiii rromi să fie daţi la şcoală, ţiganii să urmeze obiceiul locului unde se află, rromii 
sunt obligaţi să se ocupe de agricultură, nici un rrom să nu mai deţină cai.

În Muntenia şi Moldova, rromii au avut statutul socio-juridic de robi. Robia nu a reprezentat o instituţie 
specifică doar spaţiului medieval românesc, o întâlnim în întreaga Peninsulă Balcanică, fiind o realitate social-
juridică firească acelor vremi. Datorită numărului mare de rromi stabilit în statele medievale româneşti, robia a 
devenit un fenomen de amploare, rromii monopolizând această instituţie, exonimul „ţigan“, devenind sinonim 
cu termenul „rob“, reflectând de fapt, o stare socială.43 Menţionăm că acest statut social, cel puţin până în sec.
al XVIII-lea, nu implica în mod obligatoriu legarea de o moşie, ci legarea de un proprietar anume.44 În funcţie 
de proprietar, distingem următoarele categorii de robi: domneşti, mănăstireşti sau preoţeşti şi boiereşti. Domnul 
ţării, în calitate de stăpân absolut al ţării, dăruia mănăstirilor sau boierilor, printre altele, şi robi rromi. Această 

Rob în lanţuri
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instituţie a fost o componentă a sistemului de organizare 
în Ţările Române, până la jumatatea sec. al XIX-lea. În 
toate componentele sale, această instituţie ţinea de dreptul 
consuetudinar, mult timp neexistând legi scrise cu privire 
la robi. Când în Muntenia şi Moldova a început să se facă 
apel la legiuirile bizantine au fost preluate şi dispoziţii 
privitoare la robi. 

La mijlocul sec. al XVII-lea, primele legi tipărite 
în limba română – Pravila de la Govora, Îndreptarea 
legii, în Ţara Românească, şi Cartea românească de 
învăţătură din Moldova lui Vasile Lupu cuprind norme 
de drept în privinţa robilor, de provenienţă bizantină. 
Robii aveau un statut juridic particular, diferit de 
cel al populaţiei româneşti. Dreptul robilor consta  
într-un număr de norme care se refereau în primul rând 
la obligaţiile pe care le aveau robii faţă de stăpâni şi stat. 
Principala obligaţie a robilor era de a plăti o taxă către 
stăpân. Nu ne propunem să stabilim statutul pe care 
rromii l-au avut la trecerea Dunării. Având în vedere 
că instituţia robiei era o realitate firească în Peninsula 
Balcanică, respectiv în Imperiul Bizantin apoi în Imperiul 
Otoman, nu este exclus ca unii dintre rromi să fi fost robi, 
la trecerea Dunării, trecere, în acest caz, realizată în urma 
unor tranzacţii. 

Totuşi, la începutul prezenţei lor în Muntenia şi 
Moldova credem că au fost oameni liberi, dovadă fiind 
şi faptul că până târziu, în sec.al XVIII-lea, sunt atestaţi 
rromi liberi.45 Se întâmpla ca rromii liberi să fie nevoiţi 
să-şi vândă libertatea pentru a scăpa de foame sau pentru 
a evita pedepse capitale.46 

Istoricul Petre Petcuţ, autorul unor studii despre istoria 
rromilor, precum şi a unei ediţii de documente privind 
situaţia rromilor în evul mediu românesc – Rromii din 

Boieri români şi supuşii lor rromi

Căsătoria a doi tineri rromi robi,  
cu binecuvântarea boierului
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România. Documente – consideră că rromii care au trecut 
Dunărea în spaţiul românesc au fost oameni liberi, fiind supuşi 
unui proces de înrobire treptată de către domnitori, respectiv 
boieri şi biserică, motivul principal fiind cel economic. 

Istoricul P.N. Panaitescu, aprecia că “istoria ţiganilor în Ţara 
Românească şi Moldova aparţine istoriei economice a acestor 
două ţări“,47 o recunoaştere, de fapt, a rolului economic avut de 
robii rromi, fapt remarcat şi de călătorii străini prin teritoriul 
ţărilor române. Invazia otomană, ocuparea de către aceştia a 
porturilor româneşti de la Dunăre şi Marea Neagră, marile 
descoperiri geografice au anulat poziţia ca ţări de tranzit, la 
marele comerţ care lega Europa de Orient.48 

Societatea românească, agricolă prin excelenţă avea nevoie de 
meşteşugari – „toate artele mecanice sunt în mâinile ţiganilor 
sau ale străinilor din ţările apropiate, remarca I.St.Raicewich.49 

Călătorii străini, care au trecut prin teritoriile româneşti, au 
surprins realităţile vieţii rromilor. Documentele menţionează 
tranzacţii, donaţii etc, surprinzând şi acte de vânzare - cumpărare 
robi, fără a reflecta cu adevărat viaţa de zi cu zi a rromilor. 

Scrierile călătorilor străini, începând cu sec.al XVI-lea, 
conturează viaţa robilor din Ţările Române. La 1571, Christian 
Chasaeus ajunge în Transilvania şi constată că rromii sunt 
„lipsiţi de orice drept omenesc“.50 François de Pavie, baron de 
Fourquevaux, prezent în Moldova la 1585, face referiri despre 
ţiganii domneşti şi mănăstireşti care aveau obligaţia unor 
dajdii anuale.51 Cunoscutul călător, Paul de Alep, secretarul 

Patriarhului Macarie al Antiohiei, prezent în Ţările Române în sec.al XVII-lea (la sfinţirea Bisericii cu hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, ctitorie a domnitorului Matei Basarab în aşezarea Vaideei - Slobozia), 
remarca faptul că „boierii mai au o mulţime de sclavi negri cumpăraţi pe care poporul îi strigă: Arap! Arap!“ – 
fără îndoială rromi – Paul din Alep aminteşte că rromii erau şi servitori, meşteşugari, lăutari“...şi rromi nomazi, 
care străbăteau ţara cu meşteşugul lor, datorând şase dinari stăpânului în ziua de Sfântul Gheorghe.52

Relatările călătorilor străini surprind şi o situaţie juridică şi social cruntă. Chiar dacă statutul social-juridic era 
de rob şi nu de sclav, fapt care le conferea un statut clar, viaţa robilor era însă atât de grea încât în prezentările 
făcute de aceşti călători se remarcă o poziţie critică şi vehementă împotriva acestei stări de lucruri. 

Contele d’Antraigues nota despre rromii robi boiereşti: „Boierii sunt stăpânii lor cei mai absoluţi. După plac 
îi vând şi-i ucid ca pe nişte vite...“,53 în timp ce, trimisul Republicii Franceze Iacobine, Jean Louis Parrant, 
întreba: „Ce se mai poate spune despre aceste numeroase turme (căci nu pot fi numite altfel) de fiinţe încă şi mai 
nenorocite care sunt puse pe aceeaşi treaptă cu vitele de povară şi adesea tratate mult mai rău decât ele de către 
stăpânii barbari a căror odioasă aşa-zis proprietate sunt?!“ 54

 Studentul englez, John B.S. Moreit of Rokeby, aflat în Ţara Românească la sfârşitul sec. al XVIII-lea, este 
impresionat de faptul că robii „erau vânduţi ca boii“. La 1810, W. Wilkinson scria despre modul cum se fac 
tranzacţiile.55 La rândul lui, un scriitor german, care şi-a semnat operele cu pseudonimul Ermitul din Gauting, 
descria lupta disperată a unei fete de rrom, care a fost vândută unui tânăr boier şi căruia nu-i păsa de tinereţea ei 
şi de bocetele familiei. Străinul, înduioşat, şi-a dorit să o elibereze pe fată, dar nu a putut înfrânge cerbicia noului 
stăpân ce fusese atras de frumuseţea fetei şi căreia îi promitea biciul în caz că nu i-ar fi satisfăcut poftele. Ermitul 
din Gauting credea că între cei 40 000 de rromi din Muntenia „sunt de aceia care, deprinşi cu biciul zilnic, şi-ar 
fi pierdut şi mâinile pentru un sadic capriciu al stăpânului“.56

Intelectualii străini prezenţi în Principate au fost creatori de opinie critică faţă de robie. Elveţianul Emile 
Kohly de Guggsberg, perceptor al comisului Gherghel din Botos, într-un memoriu tipărit la Iaşi, în 1841, care a 
produs o impresie deosebită, menţiona: „...Cu acestea din urmă trebuie să se sfârşească cu desăvârşire mizeria 
şi robia. Robia reprezintă cea mai mare ruşine pentru ţară, pata cea mai neagră în faţa străinului. Veţi îndrăzni 
vreodată să vă număraţi printre neamurile civilizate, atât timp cât se va putea citi într-unul din jurnale voastre: 
De vândut ţigancă tânără?!... Robia reprezintă cea mai mare ruşine pentru ţară, pata cea mai neagră în faţa 
străinului“.57

Jean Alexandre Vaillant (cunoscut rromist al sec.al XIX-lea, care, în realizarea studiilor sale, a beneficiat 
de sprijinul revoluţionarului român Nicolae Bălcescu), evocă în lucrările publicate bătăile la care erau supuşi 
robii pentru cele mai neînsemnate neglijenţe şi descrie o vânzare publică a robilor boierului Ştirbey, zugrăvind 
deznădejdea, durerea familiilor destrămate pentru totdeauna.58 

Relatări care conturează un tablou trist de viaţă a unor oameni vânduţi, bătuţi şi chiar ucişi le regăsim şi la 
M. Kogălniceanu, care amintea: „Contemporanii mei îşi aduc aminte, şi aci am ca martor pe mai junele meu 

Mihail Kogălniceanu, unul dintre 
salvatorii rromilor din robie
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contemporan, pe colegul meu Alexandru 
Papadopol Calimach, îşi aduc aminte 
ce erau ţiganii, sunt acum 50 de ani, 
chiar atunci când razele civilizaţiunii 
moderne îmblânzise moravurile în toate 
societăţile Europei şi când sclavia nu 
mai avea domiciliu decât în Rusia şi, 
din nenorocire, şi în România. Legea 
ţării trata pe ţigani de lucru, vândut şi 
cumpărat ca lucru, deşi prin deriziune 
numărul sau individul se califica de 
suflet: am atâtea suflete de ţigani; în 
realitate, şi, mai ales, stăpânii care aveau 
puţini ţigani, îi tratau mai rău chiar decât 
prescripţiunile legii. Chiar pe uliţele 
oraşului Iaşi, în tinereţele mele, am văzut 
fiinţe omeneşti purtând lanţuri în mâini 
sau la picioare, ba unii chiar coarne de fier 
aninate de frunte şi legate prin coloane 
împrejurul gâtului. Bătăi crude, osândiri 
la foame şi la fum, închidere în închisori 
particulare, aruncaţi goi în zăpadă sau în 
râuri îngheţate, iată soarta nenorociţilor 
ţigani! Apoi, dispreţul pentru sfinţenia şi 
legăturile de familie. Femeia luată de la 
bărbat, fata răpită de la părinţi, copiii rupţi 
de la sânul născătorilor lor şi răzleţiţi şi 
despărţiţi unii de alţii, şi vânduţi ca vitele 
la deosebiţi cumpărători, în cele patru 
colţuri ale României. Nici umanitatea, 
nici religiunea, nici legea civilă nu aveau 
ocrotire pentru aceste nenorocite fiinţe; 
era un spectacol grozav, strigător la cer. 
De aceea, povăţuiţi de spiritul secolului, 
de legile omenirii, un număr de boieri 
bătrâni şi tineri au întreprins de a spăla 
patria lor de ruşinea sclaviei…“59 

În sec. al XVIII-lea, în contextul instaurării domnitorilor fanarioţi, asistăm la apariţia unor elemente de noutate 
juridică în ceea ce priveşte statutul robilor. Astfel, se interzic căsătoriile mixte, preoţii fiind opriţi să mai oficieze, 
astfel de cununii. „Sobornicescul hrisov“, emis în anul 1785, interzice cu desăvârşire căsătoriile între oamenii 
liberi şi robi, în Moldova, iar în Muntenia, „Pravilniceasca condică“, din 1780, stabilea desfacerea căsătoriilor 
mixte, iar dacă se năşteau copii dintr-o astfel de legătură, aceştia deveneau oameni liberi. 

Sfârşitul sec. al XVIII-lea a însemnat şi apariţia curentului aboliţionist, în contextul marilor mişcări politice şi 
ideologice care aveau loc în Europa. Asistăm la apariţia unor iniţiative particulare în ceea ce priveşte necesitatea 
dezrobirii. Apariţia unei generaţii de intelectuali tineri care şi-au facut studiile în Apus, cuceriţi de idealurile 
liberale ale Apusului, a avut un rol major în procesul de modernizare instituţională, culturală şi politică a 
Principatelor Române, în secolul al XIX - lea. 

Secolul al XIX-lea, sau secolul naţiunilor, s-a caracterizat, la nivel european, printr-un proces de formare 
a conştiinţei naţionale şi de constituire a statelor naţionale. În această perioadă de profunde transformări la 
nivelul conştiinţei popoarelor şi politice, Principatele Române supravieţuiau între trei mari imperii: otoman, 
rus şi austriac. Un nou spirit, european, se impunea şi în Ţările Române încă din secolul al XVIII-lea datorită 
apariţiei iluminismului, care a stat la baza fundamentării unei noi filozofii despre drepturile omului. Operele unor 
gânditori ca Voltaire, Montesquieu, Rousseau, lucrări precum „Contractul social“, „Declaraţia de independenţă“, 
„Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului“ au circulat şi în Ţările Române, iar Revoluţia americană sau 
Revoluţia franceză propagă noi idei democratice despre om şi societate, inclusiv în spaţiul românesc. 

Într-un context de presiune economică şi politică a puterilor vecine, în Principate se remarcă un început lent, 
timid, de „europenizare“, de raportare la principiile epocii luminilor, cu efecte benefice în procesul de formare 
a unei culturi şi societăţi româneşti moderne. Studiile sau călătoriile de studii ale tinerilor români, în Occident 
au favorizat acest proces.

O condiţie indispensabilă modernizării societăţii româneşti devenea abolirea instituţiei robiei. Apariţia şi 
existenţa acestei instituţii aparţine istoriei Ţărilor Române, până târziu fiind considerată o componentă absolut 

Vânzare de rromi robi
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firească a sistemului social juridic românesc. Se poate afirma că existenţa acestei instituţii, timp de secole, a 
creat o anumită particularitate istoriei româneşti, faţă de restul Europei. 

Cu toate transformările care au avut loc în Moldova şi Ţara Românească, în perioada fanariotă, reformismul 
domnitorilor greci era departe de politica iluministă a împăraţilor habsburgi. Dacă în această perioadă s-au 
produs schimbări în ceea ce priveşte statutul ţăranilor, în privinţa rromilor, situaţia a rămas aproape neschimbată, 
robia constituind o clasă socială cu funcţii economice şi sociale clare. Cu toate acestea, în Principate, ca şi 
în SUA, s-a produs o evoluţie de la acceptarea instituţiei robiei, respectiv a sclaviei, până la recunoaşterea 
necesităţii abolirii ei - „Un om stăpânit de un altul! Un om drept proprietar! Un chip al lui Dumnezeu pus la jug 
ca un animal!“.60 Argumentele aduse în sprijinul abolirii robiei erau de ordin umanitar, creştin (se invoca Biblia), 
dar şi de ordin economic, fiind considerată nerentabilă (n.red.: a robiei, a sclaviei) pentru o economie modernă. 

Promotorii dezrobirii erau tinerii boieri români care studiaseră la şcolile Apusului: Vasile Alecsandri:  
„Nimic nu-i mai scump şi mai slăvit decât libertatea, odorul cel mai nepreţuit ce l-a dat Dumnezeu oamenilor“; 
Mihail Kogălniceanu, “...toţi oamenii se nasc şi sânt slobozi...“61, Ion Câmpineanu: primul boier al ţării care şi-a 
eliberat robii în 1834; Alecu Russo arăta că robia este nerentabilă din punct de vedere economic; Cezar Bolliac, 
în anul 1843, publica poeziile „Fata de boier şi fata de ţigan“, „Ţiganul vândut“, iar în anul 1848, publica „O 
ţigancă cu pruncul său la statua Libertăţii“; Ion Heliade Rădulescu publica în anul 1844 „Jupân Ion“ („Domnilor 
poeţi cu ideile veacului, jupân Ion vă poate inspira mai mult decât un rege, fapta lui trebuie să sloboază pe fraţii 
lui din robie, trebuie s-o vedeţi ca o auroră a zilei cei mari şi creştine în care pământul românesc nu va mai 
cunoaşte numele de rob, dacă e Dumezeu în cer“)62; fraţii Golescu, Costache Negri, Dimitrie Filipescu – care 
cer desfiinţarea „leprei sociale“ pe care o reprezenta robia, făcând apel la opera lui Henri Storch,63 şi mulţi alţii 
– reprezentau idei noi, aboliţioniste, promovate în presa timpului şi prin fapte pe măsură.

Modernizarea social-economică a Ţărilor Române a fost profund influenţată de transformările politice care au 
avut loc începând cu Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 1821. Dezrobirea nu era considerată, încă, o prioritate 
a modernizării. Procesul de emancipare s-a desfăşurat aproape simultan în Moldova şi Ţara Românească. Un 
prim moment, de referinţă, îl reprezintă Regulamentele Organice, acte care au însemnat primele documente cu 
caracter de „constituţie“ în Ţările Române. Au fost adoptate de Adunările Obşteşti Extraordinare ale Munteniei 
şi Moldovei, în 1831, în timpul ocupaţiei ruseşti. Reglementările care priveau robia rromilor îi aveau în vedere 
doar pe robii statului. Astfel, în Muntenia, prin art. 67 şi 95, iar în Moldova prin art. 79, robii statului erau 
impuşi la aceleaşi obligaţii fiscale ca şi oamenii liberi, fiind obligaţi la plata capitaţiei (30 lei de familie). Aurarii 
trebuiau să plătescă 50 de lei. Rromii meşteşugari, care locuiau în oraşe şi târguri, trebuiau să se înscrie în 
corporaţii meşteşugăreşti ca toţi ceilalţi meşteşugari ai ţării. Robii mănăstireşti şi boiereşti continuau să aibă 
acelaşi statut fiscal, anume, art. 95, în Muntenia, şi art. 86, din Moldova, aveau în vedere identificarea unor 
modalităţi prin care să se poată realiza lichidarea nomadismului şi statornicirea rromilor.64 Obşteasca Adunare a 
Munteniei adopta în 1831 „Regulamentul pentru îmbunătăţirea soartei ţiganilor statului“, care urmărea lichidarea 
nomadismului. La fel se proceda şi în Moldova, unde se adopta „Regulamentul pentru statornicirea ţiganilor“. 
Regulamentele Organice cuprindeau măsuri pentru stimularea aşezării rromilor statului pe moşiile boierilor, cei 
care se statorniceau fiind scutiţi de taxe. 

Prima lege a dezrobirii a fost adoptată în Muntenia, la 22 martie 1843, prin „Legea pentru desfiinţarea 
dajnicilor de sub adminstraţia Vorniciei temniţelor şi trecerea lor sub administraţia ocârmuirilor de judeţe“. La 
31 ianuarie 1844, a fost adoptată în Moldova „Legea pentru regularisirea ţiganilor mitropoliei, a episcopiilor 
şi mănăstirilor în deobşte“. Din acest moment, foştii robi ai statului deveneau cetăţeni care trebuiau să plătescă 
impozit (capitaţia). În august 1843, Departamentul Trebilor Dinăuntru al Valahiei dă o dispoziţie prin care toţi 
proprietarii de robi erau obligaţi să se îngrijească de statornicirea rromilor lor nomazi. În Moldova, domnitorul 
Mihail Sturdza, propunea eliberarea robilor care aparţineau bisericilor. Prin legea din 31 ianuarie 1844, dările 
care au fost adunate de la rromi, au format un fond special destinat răscumpărării robilor pe care particularii îi 
scoteau la vânzare. 

La 14 februarie 1844 se vota o lege prin care robii statului deveneau liberi, dobândind aceleaşi drepturi şi 
responsabiltăţi ca toţi ceilalţi cetăţeni ai ţării. În Muntenia, procesul dezrobirii continuă cu legea din 11 februarie 
1847, prin care sunt eliberaţi robii mitropoliei, ai episcopiilor, ai mănăstirilor şi metocurilor, ai bisericilor şi ai 
oricărui alt aşezământ public. Legea nu prevedea nici o despăgubire .65

Anul 1848, anul revoluţiei europene, a însemnat şi pentru Ţările Române un moment de referinţă în procesul 
de formare a statului român modern. În cadrul unor Mari Adunări Naţionale s-au adoptat programe care trasau 
principalele obiective de dezvoltare a societăţii româneşti. Programele revoluţionare aveau înscrise şi necesitatea 
dezrobirii tuturor robilor. Proclamaţia de la Izlaz (9 iunie 1848) avea înscris la pct. 14 „dezrobirea ţiganilor prin 
despăgubire“. Fuga domnitorului Gheorghe Bibescu şi constituirea unui guvern revoluţionar, în cadrul căruia 
activau şi militanţi ai dezrobirii, aveau să determine şi înfiinţarea, alături de alte Comisii, şi a Comisiei pentru 
liberarea robilor.66 Comisia era formată din Ioasaf Znagoveanu, Cezar Bolliac şi Petrache Poenaru. Aceasta şi-a 
început activitatea prin eliberarea pentru cei dezrobiţi a unor bilete de slobozenie. Foştii proprietari urmau să fie 
despăgubiţi de către stat. Desfiinţarea robiei figura şi în programul „Dorinţele Partidei Naţionale“ din Moldova, 
elaborat sub coordonarea lui Mihail Kogălniceanu, în august 1848, în Bucovina. Înfrângerea revoluţiei române 
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însemna anularea tuturor măsurilor democratice iniţiate şi implicit revenirea la starea de robie a rromilor care 
aparţineau boierilor. Emanciparea societăţii româneşti se afla într-un stadiu înaintat în ceea ce priveşte abolirea 
robiei. Acum, această instituţie era identificată cu barbaria.

Domnitorii care s-au succedat la conducerea Ţărilor Române, până la dubla alegere a lui Alexandru Ioan 
Cuza (ianuarie 1859), au fost promotori ai modernizării. În Ţara Românească, domnitorul Barbu Ştirbei (1849-
1856), emitea un ordin, la 22 noiembrie 1850, prin care interzicea ca familiile de rromi robi să mai fie despărţite. 
Un an mai târziu, se stabilea ca statul să-i răscumpere pe robii care sufereau maltratări sau alte neajunsuri din 
partea stăpânilor.67 În corespondenţa sa, publicată de Nicolae Iorga, în anul 1904, se poate constata atitudinea 
profund critică a acestui domnitor faţă de robie, pe care o consideră „o monstruozitate“. Eliberarea se realiza 
prin despăgubire, proprietarii primind câte 10 galbeni pentru fiecare individ eliberat. Despăgubirea urma să fie 
plătită eşalonat pe mai mulţi ani de Casa Fondului de Despăgubire. Legea stabilea şi obligaţia rromilor de a se 
statornici.

În Moldova, în urma legilor din 1844, mai rămăseseră în starea de robie rromii care aparţineau particularilor. 
Domnitorul Grigore Alexandru Ghica (1849-1856) se adresa, la 28 noiembrie 1855, Sfatului Administrativ, 
propunând adoptarea unei legi a dezrobirii rromilor. Proiectul a fost elaborat de Mihail Kogălniceanu şi Petre 
Mavrogheni. La 10/22 decembrie 1855, Divanul Obştesc al Moldovei, vota „pentru desfiinţarea sclăviei, 
regularea despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare“.68 Prin legea pentru desfiinţarea robiei, adoptată în 
decembrie 1855, proprietarii rromilor urmau să primească o despăgubire de 8 galbeni pentru lingurari şi vătraşi 
şi 4 galbeni pentru lăieşi. De remarcat este faptul că unii boieri şi-au eliberat robii în mod gratuit, ca de pildă, 
Ion Câmpineanu.

Abolirea robiei rromilor, proces început în prima jumătate a sec. XIX, a durat aproximativ trei decenii. 
Societatea românească era însă departe de a rezolva problemele sociale şi economice ale acestui popor. Pentru 
cei mai mulţi dintre rromi, dezrobirea a devenit o povară. Condiţia de clăcaş presupunea mult mai multe obligaţii 
faţă de stat decât avuseseră robii înainte. Aceasta explică de ce, odată cu obţinerea libertăţii juridice, mulţi rromi 
au părăsit locurile unde fuseseră stabiliţi. De asemenea, au fost situaţii în care au fost alungaţi de pe moşiile 
boiereşti, sau li s-a interzis să se stabilească în preajma unor localităţi (sate sau oraşe). Ca atare, mulţi rromi 
au redevenit nomazi şi au plecat peste graniţă, Europa confruntându-se cu o adevărată migraţie a rromilor din 
Principate Române. 

Înfăptuirea Unirii, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, epoca reformelor care a urmat nu putea 
să nu aibă în vedere şi situaţia celor dezrobiţi. Asfel, Legea Rurală din 14 august 1864, prin care se instituia 
proprietatea funciară de tip capitalist, a contribuit la transformarea clăcaşilor în proprietari de pământ. Textul 
legii nu face referiri la rromi, dar există dovezi că între cei împroprietăriţi s-au aflat şi foşti robi. Printr-un Jurnal 
al Consiliului de Miniştri, s-a dispus ca foştilor robi, care aveau doar locuinţă, nu şi teren agricol, să li se dea în 
proprietate numai locul de casă şi grădină. 

Reforma agrară a contribuit semnificativ la legarea de ocupaţia agricolă a rromilor. Este greu de estimat un 
număr cert al rromilor care s-au încadrat vieţii agricole. Rromii nomazi au găsit în continuare nişe în economia 
rurală românească. Satul românesc trebuia să apeleze în continuare la rromii meşteşugari. Cu toate acestea, 
locul lor în economie este unul periferic, la fel ca şi locul pe care îl ocupă în societate, marginalizaţi şi la 
periferiile localităţilor. Această realitate a creat un decalaj între populaţia majoritară şi rromi, fiind de natură 
să influenţeze evoluţia viitoare a acestui grup etnic. Legiferarea dezrobirii rromilor, pe parcursul mai multor 
decenii, în veacul al XIX-lea, se înscrie în procesul de modernizare a Principatelor Române, fiind una din 
măsurile principale în direcţia procesului de europenizare. Concluzionând, abolirea robiei s-a limitat de regulă 
la aspecte juridice, fiind neglijate problemele economice şi sociale, fapt ce a produs repercusiuni negative,în 
plan socio-economic şi ideologic, având în vedere că începea o epocă în care se afirma teoria determinismului 
biologic.

Sfârşitul primului război mondial a adus schimbări majore pe harta geo-politică a Europei, în spiritul 
documentului propus ca fundament pentru o nouă lume, „Cele 14 puncte“, propus de preşedintele SUA, 
Thomas Wodrow Wilson. Anul 1918, marca sfârşitul primului război mondial cu victoria Antantei. Prăbuşirea 
Imperiilor multinaţionale (Austro-Ungaria şi Rusia) a favorizat şi procesul de formare a statelor naţionale. 
Provinciile istorice româneşti, Basarabia, Bucovina şi Transilvania (cu Banatul, Crişana, şi Maramureşul) se 
uneau cu România, în anul 1918. În urma acestor evenimente, cea mai mare parte a românilor trăiau între 
graniţele aceleiaşi ţări – România Mare. Inevitabil, după 1918, a crescut simţitor şi numărul populaţiilor 
minoritare. 

La recensământul din 1930, românii reprezentau 71,9% (12.981.324) din totalul populaţiei, în timp ce 
maghiarii formau 7,2% (1.415.507, iar celelalte minorităţi (germani, evrei, ucraineni, rromi) restul procentual. 
La acest recensământ s-au declarat rromi 262.501 persoane, adică 1,5% din totalul populaţiei.69 Este însă 
foarte clar ca acest recensământ, la fel ca şi altele care au urmat, să nu reflecte o situaţie statistică suficient 
de clară a numărului de rromi. Procentul stabilit în 1930 era inferior celui de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
ori într-un interval de timp atât de scurt nu putem vorbi de asimilare, ci, mai degrabă de o problemă pe care, 
din păcate, o întâlnim şi astăzi, asumarea/neasumarea identităţii, o identitate care s-a structurat pe baza unei 
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istorii de excludere socială şi rasism, cosecinţele fiind vizibile şi astăzi în mentalul colectiv, dar şi minoritar. 
Ion Chelcea, în lucrarea sa „Ţiganii din România. Monografie etnică“ aprecia numărul rromilor din România 
ca fiind de aproximativ 525.000 .70

În urma ratificării actelor Unirii, în 1918, toţi locuitorii României beneficiau de aceleaşi drepturi şi 
responsabilităţi ca şi restul populaţiei majoritare, de altfel, în documentele Unirii se stipula acest fapt. Acesta 
a fost şi motivul pentru care guvernul român condus de I.I.C. Brătianu s-a opus semnării, în 1919, a unui 
Tratat al minorităţilor dorit de Marile Puteri, considerat un act prin care se încălca suveranitatea naţională. 
De remarcat faptul că rromii s-au încadrat în spiritul acelei perioade, fiind solidari cu actul Unirii. La 27 
aprilie 1919, o Adunare a reprezentanţilor rromilor din România, întrunită la Târnăveni, saluta decizia Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, de Unire a Transilvaniei cu România. Rromii îşi 
exprimau angajamentul faţă de noua patrie şi speranţa egalităţii în drepturi cu ceilalţi cetăţeni ai României.71 
Considerăm că, în procesul de construcţie identitară a rromilor, este necesară construirea şi de simboluri 
identitare. O zi a rromilor din România nu poate fi decât aceea în care pentru întâia oară reprezentanţi ai 
rromilor cer anularea utilizării în documentele oficiale ale României Mari a termenului „ţigan“, cuvânt folosit 
de veacuri cu conotaţii profund peiorative, în favoarea etnonimului RROM.

Perioada interbelică a reprezentat pentru populaţia de rromi o epocă de transformări importante. Reforma 
agrară, înfăptuită după primul război mondial, a transformat în mici proprietari agricoli şi o parte din rromii 
care locuiau în mediul rural. Locul rromilor, în economia ţării, rămâne unul periferic, marginal. 

În lumea satului românesc nu se poate vorbi despre agricultură fără a analiza rolul economic pe care îl 
aveau rromii. Repararea utilajului agricol, fierăria şi alte meşteşuguri continuau a fi practicate exclusiv de 
către rromi. 

Migraţia de la sat la oraş se accentuează, apărând probleme în gasirea unui loc de muncă. În viaţa urbană, 
rromii acoperă nişe economice, care reflectă, de fapt, situaţia de marginalizaţi social şi economic. Rromii 
care rămân în afara acestor influenţe social-economice erau nomazii care se deplasau sezonier pentru a-şi 
practica meşteşugurile. Erau văzuţi ca o plagă a unor vremuri de mult apuse, care nu se raporta deloc la 
realităţile timpului. Statul s-a implicat prea puţin în această chestiune, lăsată în grija autorităţilor locale. În 
această perioadă, organizaţiile rromilor cereau ca acestor semeni, statul să le pună la dispoziţie locuri de casă 
şi pământ.

Dacă, în decursul istoriei, rromii din spaţiul românesc au fost supuşi unui proces de marginalizare, în 
perioada interbelică asistăm la apariţia unui interes deosebit din partea ştiinţei faţă de rromi. România nu avea 
să fie străină de idologia rasistă, care are la bază teoria determinismului biologic. Secolul al XX-lea a debutat 
şi în România cu ideologia conform căreia „Statul modern, în loc să acorde protecţie celor slabi, ar face mai 
bine să îşi îndrepte atenţia spre încurajarea elementelor biologice valoroase, utilitatea socială sau însuşirile 
biologice ale individului devenind, astfel, unitatea de masură a valorii sociale a acestuia“.72 

Ascensiunea Germaniei naziste, după anul 1933, cu doctrina ei despre puritatea raselor, foarte clar 
exprimată în lucrarea lui Adolf Hitler, „Mein Kampf“, determină apariţia unui curent de gândire autohton, 
care susţinea necesitatea păstrării purităţii rasiale a poporului român. În perioada interbelică se dezvoltă şi 
în România un naţionalism specific, străin însă de atitudini antirrrome. Exemplu îl constituie şi activitatea 
organizaţiei care se afla la extrema dreaptă a vieţii politice româneşti – Legiunea Arhanghelul Mihail (Garda 
de Fier - mai târziu) ce se rezuma la antisemitism, mai târziu punând problema adoptării unei politici rasiste 
şi faţă de rromi. Activitatea guvernului Goga-Cuza, perioada dictaturii regale (1938 - 1940) nu i-au vizat pe 
rromi. De fapt, până la regimul Antonescu, preocupările unor reprezentanţi ai biopoliticii nu au fost transpuse 
în practică. Biopolitica are ca fondator, în România, pe prof. Iuliu Moldovan de la Cluj.73 Este o perioadă 
în care apar concepte noi, ca: puritate etnică, etnii inferioare, primejdie bioetnică, minorităţi balast. Se poate 
constata influenţa ideilor lui Robert Ritter, psihologul şi psihiatrul care conducea, în Germania, Centrul de 
Cercetare pentru Igiena Rasială şi Biologia Populaţiei şi care avea ca scop principal combaterea „flagelului 
ţigănesc“. Datorită modului de viaţă, în România, rromii încep să fie consideraţi ca o „plagă“ a societăţii. Ioan 
Făcăoaru, teoretician al cercetărilor rasiale, considera că asimilarea anumitor grupuri etnice, ar putea determina 
„înstrăinarea şi pauperizarea însuşirilor noastre etnice“.74 Asimilarea rromilor era considerată un mare pericol 
pentru integritatea rasei româneşti. „Marea problemă rasială a românilor este problema ţiganilor. Ei constituiesc 
cel mai numeros grup etnic, după români. Şi în acelaşi timp ei sunt elementul de promiscuitate şi disgenie din 
ţara noastră. Nu s-a făcut nimic pentru rezolvarea problemei ţigăneşti“,75 susţinea Sabin Manuilă, directorul 
Institutului Central de Statistică.

Schimbările politice survenite în România, în anul 1940, anularea regimului democratic consacrat de 
Constituţia din 1923, în urma preluării puterii politice de către legionari, apoi de către generalul Antonescu, 
aveau să determine şi în România adoptarea măsurii excluderii celor care aveau o singură vină - de a fi altfel 
decât ceilalţi. Din păcate, şi în România, oamenii sunt excluşi, desigur, se invocă măsura de deportare şi nu de 
„soluţie finală“, din simplul motiv că erau „ţigani“. O perioadă în care oamenii nu sunt eliminaţi pentru ceea ce 
făceau, ci pentru ceea ce erau. 

Deportarea rromilor în Transnistria a fost întrutotul opera guvernului Antonescu, nu numai ca realizare, ci şi 
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în privinţa ideii. Înainte de regimul Antonescu, în România nu a existat o politică publică faţă de rromi. Rromii 
nu au constituit o preocupare specială pentru societatea românească, nefiind consideraţi o „problemă etnică“. 
Guvernul de extremă dreaptă Goga-Cuza, din anul 1938, nu a adoptat o legislaţie cu caracter antirrom. Politica 
de „românizare“ şi „legislaţia antiminoritară“ adoptate la începutul anului 1938 de acest guvern, nu se refereau 
la rromi. La nivelul factorilor politici, rromii nu erau văzuţi ca o „problemă“. Chiar dacă erau recenzaţi ca etnie 
aparte, cu o limbă proprie, ei erau trataţi mai mult ca o categorie socială. În consecinţă, în acţiunea autorităţilor 
româneşti, rromii nu au fost incluşi printre minorităţile naţionale; legislaţia în privinţa minorităţilor nu s-a referit 
şi la ei. 

Interesant este faptul că ideologia naţionalistă românească din perioada interbelică a fost străină de atitudini 
şi manifestări împotriva rromilor, iar politicile de românizare adoptate de guvernul Goga în 1938 şi, apoi, în 
timpul regimului de autoritate monarhică al lui Carol al II-lea nu i-au vizat pe rromi. Comisariatul General al 

Minorităţilor, înfiinţat în 1938, nu s-a 
ocupat şi de rromi.

Politica faţă de rromi a fost creaţia lui 
Ion Antonescu. La procesul din 1946, 
acesta declara că a decis deportarea 
rromilor din cauza problemelor pe 
care aceştia le făceau: „Din cauza 
camuflajului populaţia oraşelor era 
noaptea terorizată de bande de indivizi, 
de multe ori înarmaţi, care jefuiau sau, 
uneori, chiar omorau. Autorii erau 
ţiganii. Toţi cereau împuşcarea lor. Am 
pus să se efectueze facerea unor sate 
în Bărăgan, pur ţigăneşti. Transnistria 
ducea mare lipsă de braţe de muncă. 
Atunci am hotărât ca ţiganii, care 
aveau la activul lor crime sau mai 
mult de trei furturi, să fie deportaţi în 
Transnistria“.76 

Interesant de constatat este că cei 
mai mulţi dintre deportaţi nu erau 
vinovaţi pentru cele descrise. Desigur 
că numărul copiilor deportaţi alături 
de familii a fost foarte mare. Au fost 
deportate în Transnistria şi familii 
ale rromilor mobilizaţi pe front, care 
luptau pentru România. În cadrul unei 
şedinţe a Consiliului de miniştri din 
19 septembrie 1942, ministrul Mihai 
Antonescu a cerut să fie cercetate 

plângerile formulate de unii dintre rromii deportaţi, care nu se raportau la criteriile descrise mai sus. Generalul 
C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, a reacţionat imediat şi brutal: „Îmi trimiţi hoţii îndărăt?“ 
Mihai Antonescu încheie discuţia „Pe cei care i-aţi ridicat – Dumnezeu să fie cu ei! Nu-i mai întoarcem îndărăt“.77

Acum, după decenii de la acele evenimente, când se face efortul firesc de a se aduce la cunoştinţa generaţiilor 
contemporane că şi rromii au fost supuşi exterminării, realizăm că nimeni nu a putut fi cu ei. Lipseau organizaţii 
internaţionale patronate de etnici rromi, lipsea interesul faţă de soarta lor. Un Holocaust uitat al rromilor, datorat 
tăcerii? Mărturii ale supravieţuitorilor evrei din lagărele de exterminare sau din ororile deportării în Transnistria 
au fost culese imediat după război. Pentru rromi a trebuit să mai treacă peste şase decenii pentru a se consemna 
atrocităţile săvârşite. Cauzele sunt complexe şi ţin de un anumit aspect cultural. 

Gheorghe Niculescu, preşedinte al Asociaţiei „Uniunea Generală a Rromilor din România“, lansa un apel 
către autorităţile statului roman, prin care îşi exprima speranţa înţelegerii, a toleranţei faţă de rromi: „Rromii 
n-au fost dezertori, trădători, nici spioni şi acolo unde au fost duşi au făcut treabă, au muncit fără murmur. Că au 
rămas în urmă cu progresul vremurilor, nu este vina lor. Dacă, în trecut, s-ar fi ocupat cineva mai îndeaproape de 
aceşti oameni necăjiţi, vă asigurăm că mult s-ar fi schimbat soarta lor şi astăzi nu ar mai fi vorba de rasism...“78 

Iniţial, nu a existat planul de deportare în Transnistria. În viziunea lui Ioan Făcăoaru, adept al biopolitismului, 
„problema ţigănească“ se putea rezolva prin „...internare în lagăre de muncă forţată. Acolo să li se schimbe 
hainele, să fie tunşi şi sterilizaţi... Cu prima generaţie am scăpa de ei“ (Antropologia în stat ca ştiinţă şi ca obiect 
de învăţământ, Cluj, 1941).79 Este evidentă influenţa ideilor lui Robert Ritter, cel care a pregătit, sub raport 
ideologic, exterminarea rromilor din spaţiul nazist.

Dezolaţi, ajunşi la Bug, în Transnistria „nefăgăduinţei“
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Participarea Armatei Române la 
Operaţiunea „Barbarossa“80 a oferit 
ocazia fericită pentru poporul român 
de a revedea teritoriul dintre Prut şi 
Nistru în graniţele României.81 În 
urma Acordului de la Tighina dintre 
Antonescu şi Hitler (sfârşitul lunii 
august 1941), România primeşte 
în administrare Transnistria, astfel, 
apărea spaţiul geografic unde 
autorităţile române puteau să pună în 
practică ideile cu privire la izolarea 
şi rezolvarea „problemei raselor 
inferioare“ care trăiau în Basarabia, 
Bucovina şi în restul ţării. Până la 
sfârşitul lunii mai 1942, autorităţile 
române au făcut un recensământ 
al populaţiei de rromi consideraţi 
„problemă“.

Statul român, prin măsurile 
adoptate împotriva evreilor şi a 
rromilor, s-a plasat pe un loc fruntaş 

în rândul statelor aliate Germaniei naziste.82 Cercetătorul rrom Vasile Ionescu arăta: „A avea verticalitatea 
demnităţii morale de a-ţi fi ruşine şi a-ţi cere iertare, asumându-ţi erorile trecutului, cu dorinţa sinceră de a-l 
rescrie altfel, este o provocare...“.83 O problemă majoră, şi astăzi, în istoriografia românească este recunoaşterea 
unor adevăruri istorice, recunoaştere care nu lezează cu nimic interesele naţionale. Condiţia esenţială în 
prezentarea unor evenimente din trecut este respectarea adevărului, nu în dorinţa de a condamna oameni, ci 
atitudini, ideologii, de a realiza un act de învăţare şi conştientizare a ceea ce înseamnă etic, moral, uman.

Deportările au început pe data de 1 iunie 1942 cu rromii nomazi şi s-a încheiat la 15 august 1942. Pentru a 
uşura procesul de deportare, rromilor li se făceau promisiuni: pământ, animale, case. Rromii nomazi au fost 
deplasaţi către Nistru, în convoaiele de căruţe care le aparţineau, iar ceilalţi rromi în garnituri de trenuri de marfă. 
Au fost comise numeroase abuzuri din partea jandarmilor şi poliţiştilor însărcinaţi cu desfăşurarea operaţiunii. 
Erau deposedaţi de bunuri, în primul rând de aurul care era ascuns în căruţe. Acestea le-au fost distruse de 
jandarmi. La 13 august 1942, guvernatorul Alexianu dădea dispoziţii ca: „Ţiganii care au fost primiţi acum vor 
fi repartizaţi în sate şi puşi pe muncă. Cei ce fură vor fi sancţionaţi pe loc. Caii şi căruţele li se vor lua şi vor fi 
date la colhozuri. Nimeni nu mai vagabondează. Evreii, de asemenea, vor fi puşi să muncească: nu se va da hrană 
decât în măsura în care lucrează“.84 

Condiţiile de viaţă erau de neimaginat: deportaţii erau privaţi de hrană, de adăpost, de lemne pentru foc, de 
îmbrăcăminte, erau lipsiţi de cele mai elementare obiecte necesare existenţei. Datorită foametei, majoritatea 
rromilor au slăbit într-atât încât deveniseră adevărate schelete. Foametea, frigul, tifosul exantematic provocau 
moartea a mii de oameni vinovaţi doar pentru faptul că aparţineau unei alte etnii. Locurile morţii pentru deportaţi 
s-au numit Golta, Oceakov, Balta, Berezovka. În judeţul Golta au fost duşi evrei şi rromi. Aici au murit de 
foame, frig, tifos etc. peste 100.000 de evrei – o adevărată „Vale a plângerii“..85 

Iarna anului 1942-1943 a fost cumplită. Lăsaţi în câmp deschis, numărul de bordeie săpate pe malurile Bugului 
fiind insuficiente, rromii adulţi se vedeau în situaţia disperată de a încerca să asigure viaţa copiilor, pe care îi 
adăposteau între propriile trupuri: „Au îngheţat de frig şi au murit cu copilaşii în braţe, au murit mulţi oameni. 
Doamne fereşte! Unde am ajuns acolo s-au băgat şi câte cinci familii într-un bordei, până mâine, când s-a făcut 
ziuă. Când s-a făcut ziuă, strigau oamenii care mai de care: Care trăieşti, mă? Unde eşti, mă? Şi atunci ei strigau 
de acolo. Şi a lui cutare copil a murit, a lui cutare femeie a murit, la cutare... Nu mai erau. Ruşii care ne aduseseră 
plecaseră, nu mai erau căruţele cu ei“.86; „Ne-au băgat în bordeie... Ne-au dus acolo unde ne-a prins frigul. Ei 
pregătiseră bordeiele pentru noi pe malul Bugului. Bordeiele acelea erau numai aşa, ca o gaură făcută în pământ, 
numai aşa...Fum mult, fum, fum...făceam foc în bordeiul săpat adânc în pământ şi era fum...Muream din cauza 
fumului. Nu aveam făină, nu aveam nimic... Plângeam că nu mai aveam ce să mâncăm...“87 

La mijlocul sec. al XX-lea, în Transistria s-au petrecut acte de canibalism degradant, am putea spune pentru 
cei care au recurs la o astfel de modalitate de a putea trăi. Starea de dezumanizare la care deportaţii au fost aduşi 
reflectă, de fapt, gradul de dezumanizare şi de îndepărtare faţă de Dumnezeu la care se aflau cei care au provocat 
această cădere: „Şi tăiau din trupurile celor morţi, pentru a se hrăni sau a da copiilor să mănânce... nu avea ce 
mânca“88

Greu de redat suferinţele îndurate de rromi. Cele mai multe victime au fost în rândul copiilor. „... Şi acum 
aud strigătele surioarei mele - Vetaaa, Vetaaa, ia-mă tu, nu mă lăsa aici“.89 Durerea pierderii celor dragi a rămas 

Pregătiri de deportare… înarmaţi de autorităţi cu speranţe de bine
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nestinsă, o rană care încă sângerează. Pe drumul întoarcerii către ţară, către România, rromii îşi abandonau 
copiii, nemaiputând să-i transporte. Erau slabi, înfometaţi şi bolnavi. Aveau credinţa că, dacă îi vor abandona 
la marginea satelor de ucraineni, aceştia se vor îndura şi îi vor adopta – „Stai aici, copile, stai aici, că mă voi 
întoarce să-ţi aduc ceva de mâncare“....90 

„Ştii cum mureau oamenii? De foame, şi plini de păduchi mureau, şi de tifos... Din cauza sărăciei şi a mizeriei 
ne-am umplut de tifos...Mâncau din noi păduchii şi umblau pe noi, cum arunci nisipul pe om; că nu aveau ce 
mânca şi mureau. Mergeam să îngrop pe unul şi puneam în groapă şase...În pământ, fără copârşeu, fără nimic. 
Ca pe animale“.91

Considerăm că este practic imposibil de estimat numărul celor ucişi în Transnistria, deoarece era o perioadă 
în care mulţi dintre cei deportaţi aveau un mod de viaţă nomad, fără acte de identitate. Atunci când se realiza 
recenzarea nu se stabileau nominal cei recenzaţi, ci se specifica doar numele liderului (bulibaşa) cu şatra lui. 
Deportarea nu a fost o măsură agreată în România de populaţie sau de politicieni. Constantin I. C. Brătianu, 
preşedintele Partidului Naţional Liberal, îi adresa lui Ion Antonescu o scrisoare în care făcea un aspru rechizitoriu, 
numind deportarea rromilor un „act nejustificativ şi crud“, şi cerea „stoparea imediată a acestei operaţiuni care 
ne aruncă cu câteva secole în urmă“.92 „Coloniile“ de rromi din Transnistria au fost confruntate cu foametea, 
lipsa celor mai neînsemnate articole de uz personal şi cu lipsa hainelor – deoarece marea majoritate a rromilor 
s-a văzut nevoită să-şi părăsească casele fără să-şi ia nici un lucru din acestea.

Se estimează că cel puţin jumătate din populaţia care a fost deportată în Transnistria a murit de foame, frig şi 
din lipsa îngrijirii medicale. Ceea ce nu s-a descris cu prea multe amănunte, cu toate că se sugerează implicit, 
este rolul populaţiei existente în această regiune, întrucât faptele extreme nu se produc dacă lumea nu închide 
ochii şi gura, dacă nu se preface că nu vede şi dacă nu sunt constrânşi să nu vorbească. 

„Suntem conştienţi că vina pentru ceea ce s-a întâmplat nu aparţine unui popor. Aşa a fost să fie, să suferim. 
Poate că suntem blestemaţi să suferim. Îmi doresc ca copiii, nepoţii noştri să nu treacă prin ce am trecut. De 
iertat, pe cei care ne-au omorât, i-am iertat, dar i-o ierta, oare, Dumnezeu...?“ 93

La Bug, rromii şi-au exprimat suferinţa nu doar în plânset şi tânguiri, ci şi în cântece de durere, din care reiese 
suferinţa şi disperarea omului singur abandonat de toţi, de divinitate, a faptului că nu sunt „văzuţi“ şi „auziţi“:

Deportarea rromilor în Transnistria
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Atrocităţile din timpul celui de-al doilea război mondial s-au produs nu numai pentru că unele regimuri au 
ales să urmeze o politică brutală, inumană, dar şi pentru că toate păturile sociale, la rândul lor, au preferat (în 
cel mai bun caz) să le întoarcă spatele tuturor celor care erau consideraţi „pericol naţional“. Se estimează că 
în aceeaşi perioadă, 70-80% dintre rromii care trăiau în ţările sub regim nazist au căzut victimă exterminărilor 
şi a lagărelor de concentrare. În Germania, au supravieţuit 12%, în timp ce în Croaţia, Serbia, Belgia, Olanda, 
Luxemburg, Estonia, Lituania au supravieţuit doar 1%. Aceeaşi soartă au avut-o şi rromii din Franţa, Letonia, 
Austria, Cehia, Polonia. Fără îndoială, ceea ce s-a întâmplat în România din timpul acela, deportarea rromilor 
în Transnistria, se înscrie în politica de Holocaust din cel de-al doilea război mondial, fiind, de fapt, o măsură 
cu caracter rasial. 

După război, în România se produc transformări radicale. Ascensiunea la putere a comunismului determină 
abdicarea regelui Mihai I (30 decembrie 1947), proclamarea Republicii Populare Române, desfiinţarea 
partidelor politice, în fapt, începutul procesului de „comunizare“ după model stalinist. Asociaţia „Uniunea 
Generală a Rromilor“ este desfiinţată în anul 1949.

În timpul primilor ani de comunism, s-a manifestat faţă de rromi o atitudine de neconceput până atunci; 
având origine socială sănătoasă, mulţi rromi găsesc de muncă şi în structurile miliţieneşti şi administrative 

Printre case, în epoca sedentarizării comuniste

 „Cobori Doamne, pe pământ
Să vezi ce jale ai făcut
Să vezi ce jale ai făcut
Câţi copiii ai omorât
Câţi copiii ai omorât
Şi mureau pe lângă garduri
 Cu copilaşii în spate
Pe lângă garduri cum mor
Cu copilaşii în braţe

Cobori, Doamne pe pământ
Să vezi, Doamne, ce ai făcut
Câte femei ai văduvit
Câte femei ai văduvit
Câţi copii ai sărăcit
Alai dalai da lala!
Că asta nu e poveste
Astea sunt lacrimile noastre.“94 
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ale noii orânduiri – miliţieni, primari, 
brigadieri.95 Acţiunile iniţiate de noul 
regim aveau menirea să asigure loialitatea 
din partea straturilor social-economice 
inferioare ale ţării, în cadrul unui plan 
amplu de eliminare a inegalităţilor.

Minunea nu a ţinut mult timp, deoarece 
din anul 1960, autorităţile încep să ducă 
o politică de sedentarizare, chiar forţată, 
soldată cu victime. Rromii nomazi, chiar 
dacă le-au fost puse la dispoziţie case, au 
refuzat să le locuiască sau au continuat 
să ducă o viaţă semi-nomadă în vederea 
practicării meseriilor tradiţionale. În 1977, 
se estima că numărul rromilor nomazi 
era de 65.000.96 Una dintre cele mai 
eficiente măsuri de asimilare a rromilor 
a fost politica educaţională, prin care 
învăţământul devenea obligatoriu, aşa 
încât şi familiile de rromi erau obligate  
să-şi înscrie copiii la şcoală. Civilizarea 
rromilor s-a realizat prin metode de 
constrângere. Urmarea acestor măsuri, pe 
lângă determinarea sedentarizării, a fost 
şi instituirea ruşinii apartenenţei la etnia 
rromă. 

Din actele oficiale ale României 
socialiste, etnia rromă dispare, nefiind 
considerată o etnie în adevăratul sens, 
ci o cultură a subdezvoltării şi a sărăciei 
(Emmanuelle Pons – Ţiganii din România 
o minoritate în tranziţie). Cei care 
mai practicau meserii tradiţionale erau 
consideraţi „paraziţi sociali“, fapt pentru care erau închişi, bătuţi sau trimişi la muncă forţată pe şantierele ţării. 

Prefacerile în economie, în domeniul sistematizării localităţilor, şi-au pus amprenta şi asupra vieţii rromilor. 
Mahalalele tradiţionale dispar, în locul lor apar blocuri moderne. Rromii sunt practic împrăştiaţi în aceste noi 
cartiere, pierzând posibilitatea de practicare a meseriilor tradiţionale. Lipsa de formare şcolară şi profesională 
determină aplecarea spre noi îndeletniciri – comerţul ilicit (bişniţa). 

Regimul comunist a dus o politică asimilaţionistă, provenită din rasismul de dominare (asimilare forţată, 
sedentarizare forţată), care avea ca scop suprimarea identităţii etnice.97

Condiţia sine qua non a istoriei este însă respectarea adevărului. 
Discriminarea rromilor a fost şi, din păcate, mai este o realitate, chiar dacă foarte greu recunoscută. Stereotipurile 

şi prejudecăţile perpetuate de veacuri au contribuit la promovarea unor idei care au apropiat poporul rrom de 
porţile infernului. Definitoriu, în ceea ce priveşte mentalitatea faţă de rromi, este stereotipul care poate conduce 
la stigmatizarea identităţii rrome. Aşa ne explicăm şi reţinerea multor etnici rromi la asumarea identităţii etnice. 
În România, conform recensământului din anul 2012, trăiesc peste 600.000 de rromi. Neoficial însă, se susţine 
că numărul acestora este mult mai mare. Robia de sute de ani, marginalizarea, politicile de exterminare, de 
promovare a ruşinii apartenenţei etnice, au determinat acest complex în legătură cu asumarea identităţii etnice. 

În contextul lipsei de cunoaştere a valorilor culturale şi spirituale rrome, clişeele de limbaj sau de gândire 
devin singura sursă de cunoaştere a acestui popor. Schimbarea mentalităţilor de natură rasială este un proces 
îndelungat, în acest sens educaţia pentru cunoaşterea, înţelegerea şi valorizarea minorităţii rrome trebuie 
generalizată. Se poate spune că situaţia actuală a rromilor din România este consecinţa directă a unei istorii de 
excludere şi exterminare, mai mult sau mai puţin conştientă. 

În prezent, în contextul unei Europe lărgite şi unite, rromii trebuie cunoscuţi şi valorizaţi, apreciaţi pentru tot 
ce au oferit şi mai pot oferi umanităţii. Este necesar să se cunoască istoria tragică a rromilor, atât de majoritari, 
cât şi de către rromii înşişi, cunoaştere care, în mod cert, va conferi respect, înţelegere, demontarea de prejudecăţi 
rasiste, dar şi asumarea memoriei trecutului şi, implicit, a demnităţii, a stimei etnice de sine, a identităţii de rrom.

Considerăm că un astfel de demers de informare răspunde cel mai bine nevoii de interculturalitate, care 
se resimte la nivelul unităţilor şcolare, putând constitui un suport educaţional pentru promovarea demontării 
prejudecăţilor şi stereotipurilor existente, pentru stimularea interesului în scopul cunoaşterii valorilor culturale şi 

Ocupație înainte (după dezrobirea rromilor  
şi în comunism): măturătoare.  

Ocupație azi - lucrătoare la salubritate. 
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istorice ale poporului rrom, precum şi în ceea ce priveşte raportarea demersului de integrare socio-educaţională 
la particularităţile culturale specifice comunităţilor de rromi şi la stimularea procesului de asumare a identităţii 
etnice în rândul copiilor şi tinerilor rromi. 

De asemenea, se vor putea realiza instrumente de lucru pedagogice, atât în ceea ce priveşte cunoaşterea 
istoriei, a tradiţiilor, cât şi a asumării identităţii etnice, pe baza unor obiective, ca:

1. Identificarea activităţilor care ar trebui promovate pentru acceptarea/promovarea identităţii culturale;
2. Promovarea identităţii rrome în mediul şcolii în relaţie cu cadrele didactice şi elevii majoritari/colegii; 
3. Construirea unui mediu intercultural şi incluziv bazat pe respect şi valorizare.

Şi, să nu uităm! 

Deţinerea neautorizată a aurului, cât şi prelucrarea lui 
tradiţională erau ilicite.

Istoria este cea dintâi carte a unei 
naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, 
prezentul şi viitorul. O naţie fără 
istorie este un popol încă barbar,  

şi vai de acel popol care şi-a 
perdut religia suvenirilor…  

(Nicolae Bălcescu)
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Din momentul prezenţei lor în Europa, rromii au fost supuşi unui proces sistematic de marginalizare, de 
exterminare chiar, ori de asimilare forţată. De sute de ani au fost robiţi, huliţi, umiliţi, marginalizaţi, 

discriminaţi, supuşi oprobiului public, lăsaţi în sărăcie, dispreţuiţi. Cu toate acestea, rromii au supravieţuit, 
păstrându-şi specificul etnic. 

Într-o lume a multiculturalităţii şi a toleranţei, trebuie acţionat pentru reconsiderarea imaginii etniei rrome. 
Cunoaşterea culturii şi a valorilor spirituale ale etniei rrome se poate constitui într-un prim pas spre diminuarea 
şi anularea stereotipurilor şi prejudecăţilor rasiale despre rromi.

Este ceea ce ne propunem şi noi aici, de a cultiva cunoaşterea realităţilor vieţii rromilor, având convinegerea 
că doar prin cunoaştere putem identifica soluţiile pentru crearea unei vieţi sociale caracterizate prin armonie, 
înţelegere şi toleranţă, benefică, deopotrivă, tuturor.

Chiar dacă, în prezent, în unele comunităţi de rromi, unele practici, obiceiuri, cutume nu mai sunt de actualitate, 
acestea încă mai guvernează modul comportamental, precum şi pe cel decizional al membrilor comunităţii, fie 
ea şi netradiţională.

Viaţa rromilor tradiţionali se concentrează în jurul unui set de norme, interdicţii, superstiţii, credinţe şi 
norme comportamentale transmise din generaţie în generaţie, constituind aşa-numitul rromanipen, denumit de 
Gheorghe Sarău ca fiind „ansamblul de valori fundamentale ale rromilor“.

Cei patru piloni de susţinere a rromanipenului

Rromanipenul se sprijină pe patru piloni, dispuşi pe două planuri: planul spiritual, cu componentele: patǐv „cinste, 
onoare, respect“, baxt „noroc, şansă“; planul existenṭial, cu componentele: phralipen „frăţie, frăţietate“ şi dihotomia 
uźo „pur; curat“ - maxrime „impur, spurcat“.  

Patǐv „cinste, onoare, respect“ este un concept care induce valorile de bază cutumiare ale comunităţii, ce 
trebuie respectate şi promovate ca atare (respectul, onoarea, credinţa, ruşinea etc.). În educarea copiilor, se are 
în vedere antrenarea lor în a respecta acestor valori. În momentul când un copil are o deviere comportamentală i 
se spune „si laз, şi laзav“, adică „este ruşine“, iar dacă acesta persistă şi întreabă „de ce?“, răspunsul este „dikhel 
tut o Devel“ – „te vede Dumnezeu“, moment în care discuţia se opeşte şi copilul înţelege. „Conceptul de bază 
al educaţiei tradiţionale rrome este cel de „laзavipen“ - ruşinare, iar „virginitatea“ fetei la căsătorie are valoare 
sacră“1, datorită faptului că se află la baza moralei rromani ea trebuie să rămână virgină până la căsătorie pentru 
a nu-şi face părinţii de ruşine, pentru a-i onora.

Baxt reprezintă cultul „norocului“, al „şansei“ prezente în viaţa celor care respectă normele rromanipenului, 
în opoziţie cu bibaxt „nenorocul, neşansa“.2 Norocul apare ca o întâmplare neaşteptată sau un concurs de 
împejurări favorabile, care asigură reuşita unei acţiuni, îndeplinirea unei dorinţe etc. Norocul vine, cumva, 
înainte de toate, căci dacă ai noroc ai tot, şi reprezintă o dovadă în plus a Patǐv-ului – al onoarei pe care o ai, o 
dovadă că „Dumnezeu te iubeşte“. De altfel, prima urare care se face la rromi este cea care se referă la noroc, 
până să îi urezi cuiva sănătate sau fericire, până şi înainte de a ura „la mulţi ani“, se spune „Te avel tut baxt!“ 
– „Să ai noroc!“. 

Dar, cum se întrepătrund aceste fundamente ale rromanipenului (în exemplul ce urmează: baxt şi uźo) se 
poate desprinde din faptul că, de pildă, capul, văzut ca „un sediu“ al norocului, ca, de altfel, şi acoperământul 
său, de regulă pălăria, sunt considerate pure. O femeie nu are voie „să treacă peste pălăria“ unui bărbat, deoarece 
o va impurifica. Locul norocului fiind situat în zona capului, atunci el trebuie acoperit mereu, să nu fie atins de 
cineva şi să îi „ia norocul“ persoanei respective. Când cineva intenţionează să dăruiască o basma unei femei 
rrome, ori o pălărie unui rrom tradiţional, trebuie să ia aceea persoană cu sine, deoarece persoana care va primi 
acoperământul de cap, în dar, trebuie doar ea să atingă respectivul obiect vestimentar. Dacă beneficiarul darului 
nu este prezent la achiziţionare, se poate pesupune că acel dar este „spurcat“ (sau intenţionat a fost spurcat). La 
fel, lucru important pentru personalul didactic, sanitar etc., „nu este recomandat să fie mângâiat pe cap un copil 
sau, în general, o persoană, deoarece se crede că i se ia norocul“.3

Phralipen se traduce prin „frăţie, sentiment de frăţietate“ şi se referă la faptul că întreaga comunitate este o 
mare familie, o familie lărgită. Întreaga comunitate de rromi reprezintă, într-adevăr, o familie numeroasă „între 
membrii săi existând relaţii de ajutor reciproc, responsabilitate comună şi împărtăşirea destinului, având la baza 
respectul, onoarea, încrederea reciprocă, puritatea spirituală şi trupească“, 4 în deplin consens cu Dumnezeu şi 
norocul/ soarta. 

În această „familie“ rolurile sunt foarte bine definite. Până la căsătorie, de pildă, verişorii au acelaşi statut ca şi 
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fraţii, iar unchii şi mătuşile au acelaşi statut ca al părinţilor. Copilul aparţine întregii familii, el fiind recunoscut 
în comunitate ca fiind nepotul bunicului, nu ca fiind copilul tatălui. De educaţia fetelor se ocupă mama, împreună 
cu surorile mai mari, verişoarele, mătuşile, iar educaţia băieţilor cade în competenţa tatălui, ajutat de unchii şi 
verişorii mai mari, sub atenta îndrumare a bunicilor. 

Dihotomia uźo „pur, curat“ - maxrime „impur, spurcat“. „Întreaga filozofie de viaţă a culturii tradiţionale a 
rromilor se bazează pe opoziţia pur „uźo“, puritatea ritual, reprezentând respectarea ordinii şi armoniei universale 

prin conformarea la model, „maxrime“, „impur/
murdar/spurcat“, fiind impuritatea rituală, 
devierea de la model, deci ruperea echilibrului 
intracomunitar prestabilit printr-o serie de legi de 
comportament şi conduită, a căror valabilitate a 
fost îndelung verificată“.5 

Această delimitare, pur-impur, are ca reper 
principal corpul uman. Partea de sus şi până la 
brâu este considerată pură (uźo), iar partea de 
jos, de la brâu în jos, este considerată impură 
(mahrime, maxrime). De aici se desprinde 
un număr însemnat de reguli care se referă la 
corpul uman şi la igiena rituală. Conceptul de 
pur implică două dimensiuni: una fizică şi una 
spirituală, puritatea trupească reflectând puritatea 
sufletească. 

Am extras din capitolul scris de Gheorghe 
Sarău, referitor la cutumele rrome, inserat în 
lucrarea Ghidul mediatorului şcolar, (Sarău – 
Radu, 2011, p. 61-63), câteva practici cutumiare 
specifice, privitoare la uźo – maxrime (pur-
impur):

•  „Partea de la brâu în jos este considerată maxrime - „spurcată, impură“, iar cea de la brâu în sus este uźi - 
„curată, pură“.

•  Spălatul rufelor se face în vase diferite pentru rufele ce îmbracă trupul de la brâu în sus, respectiv, sunt 
folosite alte vase pentru cele utilizate de la brâu în jos. Rufele femeieşti sunt spălate separat de cele ale 
bărbatului ori ale copiilor“.

•  „Nu se construieşte toaletă în casă, fiind considerată impură“.
•  „În vizită, nu se stă pe pledurile ori cerşafurile de pe pat, se evită aşezatul pe pat, pentru a nu se considera că 

vor fi spurcate de hainele de călătorie.“
•  „Femeile poartă obligatoriu o fustă, până peste genunchi, şi o bluză, delimitându-se, astfel, cele două părţi, 

cea pură (acoperită de bluză) şi cea impură (acoperită de fustă)“.
•  „Bărbaţii nu se spală pe faţă din acelaşi lighean cu femeile. Ei au alt lighean, alt prosop, alt săpun“.
•  „De prosopul bunicului nu se atinge nimeni“.
•  „Genunchii sunt consideraţi impuri, de aceea până şi bărbaţii rromi moderni, care respectă rromanipenul, 

atunci când poartă pantaloni scurţi, au grijă ca aceştia să fie destul de lungi, încât să acopere genunchii“.
•  „Cine merge în curte, indiferent pentru ce motiv, la întoarcerea sa în proximitatea casei, unde este comunitatea 

rromă, se spală demonstrativ pe mâini, pentru a nu fi bănuit de impuritate, că ar fi fost la toaletă“.
•  „Dacă la o masă sunt mai multe persoane aşezate şi nu toţi au terminat de mâncat, o eventuală persoană, 

vizitator bărbat, care intră în încăpere, va da mâna cu partea bărbătească, în mod diferenţiat, cu bărbaţii care 
au terminat de servit masa va bate palma în mod normal, iar cu cei care încă servesc masa întinde mâna sub 
formă de pumn. Aceasta, pentru a se spulbera orice bănuială că vizitatorul nu ar fi curat pe mâini“.

•  „La o masă comună, nu se va servi, de pildă, dintr-o farfurioară comună sare, muştar etc., decât de la bun 
început. O trecere ulterioară cu un aliment, de către o persoană, prin conţinutul acestora se consideră o 
spurcare a acestuia (nu poţi înmuia, în repetate rânduri, micii, de pildă, în farfurioara comună cu muştar)“.

•  „Rugăminţile fierbinţi sau dorinţa de exprimare a unei atitudini de mulţumire, de recunoştinţă, determină 
formulări chiar triviale, prin care sunt invocate părţi ale corpului de sub brâu etc., în formule ce debutează 
stereotip prin formula „Mânca-ţi-aş...“ (fundul, testicole etc.). Adică, persoana în cauză este dipusă să se şi 
„spurce“, numai spre a-i se satisface rugămintea. Aşadar, formulele nu trebuie privite ca o lipsă de respect, ci 
dimpotrivă! De fapt, se exprimă buna credinţă, dragostea, încrederea, garanţia onestităţii“.

Rufele se spală separat: cele de la brâu în sus,  
respectiv, cele de la brâu în jos.
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•  „De observat că multe dintre practicile ce explică raportarea faţă de conceptele pur– impur îşi au originea, 
de fapt, în nomadismul rromilor: „Străinul“, „celălalt“, „gajeul“ sunt denumiţi în rromani prin „goro“, 
„gageo“, „das“. Străinul nu este prielnic comunităţii, din start nu este o persoană ce merită încredere“.

•  „Nu se mai mănâncă dintr-un vas cu mâncare care a fost lăsat pe pământ“.
•  „Mâncarea neconsumată la masă nu se mai opreşte pentru alte mese viitoare, ea fiind aruncată ori dată 

animalelor, păsărilor etc“.
•  „În locuri publice, rromii nu beau din pahare (berea, de pildă), ci din sticle“.
•  “De regulă, nu se şterg vasele de bucătărie, sunt lăsate să se usuce la soare sau de la sine“.
•  „Dacă sunt deja spălate, ele se şterg, în faţa musafirilor, cu prosoape curate sau cu hârtie, ostentativ, pentru 

a se demonstra neimpurificarea/ nespurcarea acestora“.
•  „Femeile nomade poartă mai multe rochii pe dedesubt, explicaţia fiind în condiţiile de nomadism, când, 

pentru a fi transportate cât mai multe lucruri, se utilizau toate posibilităţile. De aceea, şi mâncarea era 
consumată pe cât posibil în totalitate, iar ce rămânea se arunca“. 

Gheorghe Sarău (redactare și adăugiri la ed. 2011)

Judecata de pace – ca formă de control şi sancţiune 

Din cele relatate de bunicul meu, Constantin Căldăraru, din cele consemnate de Delia Grigore în Cursul de 
antropologie şi folclor (2011) prezentăm câteva aspecte privind această instituţie rromă.

Nerespectarea valorilor cutumiare rrome de către membrii comunităţii determină, în mod inevitabil, apariţia 
conflictelor. Judecata are loc, exclusiv, doar între persoanele care aparţin comunităţii. Nu se pot judeca conflictele 
apărute între membrii comnităţii şi o persoană din exterior. Conflictele, în comunitatea tradiţională, se rezolvă în 
interior, prin judecata de pace „i kris“, „stabor“, şi nu se organizează în situaţia comiterii de fapte de natură penală; 
are doar rolul de a împăca părţile şi de a stinge conflictele provenite din nerespectarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

rrome (ex.: nerespectarea normelor pur-impur, 
furatul unei fete, nerespecatarea unei persoane 
mai în vârstă, adulterul, privitul insistent al unei 
femei, nepurtatul acoperământului de cap de 
către o femeie etc.).

Judecata reuneşte doar membri ai comunităţii, 
nu este acceptată, aşadar, prezenţa neromilor 
şi nici intervenţia autorităţilor. Krisinitorul/ 
judecătorul sau krisinitorii (când sunt mai 
mulţi) trebuie să fie o persoană/persoane care 
cunoşte/cunosc foarte bine cutumele, practicile, 
obiceiuirile şi tradiţiile rrome, să fie imparţial/ 
imparţiali, o persoană/persoane înţeleaptă/ înţe-
lepte, cu o bogată experienţă de viaţă, înstărit/ 
înstăriţi şi să se bucure de respectul comunităţii. 

Pentru a avea loc judecata, judecătorul/ 
judecătorii sunt plătiţi de cel care solicită 
judecata. Dacă are câştig de cauză, poate solicita 
ca plata să se facă de către partea adversă. 
Judecata ţine trei zile: în prima zi se audiază 

reclamantul şi martorii săi, a doua zi se audiază pârâtul şi martorii săi, iar în a treia zi se dă verdictul. 
În lipsa dovezilor, se pot solicita jurămintele; juratul pe copii este considerat cel mai convingător argument. 

Pentru a da verdictul este nevoie de deliberări, pentru aceasta juriul se retrage într-un loc protejat, pentru a nu 
putea fi ascultat. 

În situaţia în care comunitatea nu este mulţumită de răspunsul dat de judecători, comunitatea cunoscând 
adevărul, sau aceştia întârzie prea mult cu răspunsul, o femeie bătrână a comunităţii poate spurca judecata prin 
„punerea poalelor în brâu“.6 În acest mod, judecata se anulează, iar cel care a solicitat judecata este obligat sa 
părăsească comunitatea sau se reia judecata cu alt „complet“. La fel se întâmplă şi cu cel care refuză să se achite 
de „datorii“, stabilite ca urmare a judecăţii. Bunurile care rămân în comunitate – casă, maşină, mobilier etc. – îi 
revin celui care a câştigat procesul.

În trecut, în perioada de nomadism, judecata se făcea fie de către bătrâni, fie de un bătrân împreună cu soţia sa, 
rămaşi în şatră fără familie sau, dacă nu existau aceste două situaţii, se aştepta până când se întâlneau cu o altă 
şatră şi atunci se judeca şi cazul respectiv. Până atunci însă, nimeni nu avea voie sa deschidă acel caz, discuţia 
despre el. Totul se petrecea ca şi cum nu se întâmplase nimic. 

De reţinut că şi astăzi diferendele care apar se pot rezolva în acest mod, de judecata tradiţională. Hotărârea se 

Rromani kris (Judecată rromă) - la căldărari, 
iar la ursari – Stabor.
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ia prin consens, dreptatea făcută având un caracter compensatoriu. Reconcilierea se marchează printr-o masă de 
împăcare. Decizia dată de judecători urmăreşte nu atât pedepsirea celui care a greşit, ci, mai ales, compensarea 
păgubitului, împăcarea şi armonia în comunitate, redresarea imaginii lui. Această modalitate de rezolvare a 
conflictelor este una dintre puţinele practici comune rromilor tradiţionali, reflectând, totodată, şi cultul pentru 
oamenii „bătrâni - amare phure -, bătrâneţea fiind echivalent al înţelepciunii şi experienţei de viaţă“.7 

Ceremonii „de trecere“  
(Naştere – botez; căsătorie – nuntă; moarte – ritul funerar)

Din cele observate personal în comunitate, din cele aflate de la naratorii etnografici pe care i-am consultat 
(Maria Căldăraru, Constantin Căldăraru, Stănescu Orania, Adam Elena etc. – menţionaţi în Note), cât şi din alte 
informaţii, cum sunt cele inserate în cursul Deliei Grigore (2011), am realizat micro-eseurile prezentate în acest 
capitol.

I.Naşterea
1. Perioada sarcinii

Sarcina este văzută în comunitatea de rromi ca o binecuvântare dată unei familii de către Dumnezeu, este cel 
mai minunat lucru care i se poate întâmpla unei femei - privită în comunitate ca o adevărată zeiţă a fertilităţii. 
Statutul femeii însărcinate în comunitate este cel de persoană „spurcată“, deoarece se consideră că aceasta, într-o 
viaţă anterioară, ar fi putut avea „relaţii intime“ cu strigoii, şi nu trebuie să se păstreze un copil de-al acestora, 
ori femeii să i se fi făcut descântece. 

În comunitatea tradiţională au fost dezvoltate o serie de practici cu caracter „medical“ - ritualuri magice 
menite să asigure perpetuarea unei familii. Astfel, dacă o femeie este sterilă, nu poate avea copii, aceasta „trebuie 
să mănânce inimă de arici, sau când este lună plină să mănânce iarbă de pe mormântul unei femei care a 
murit gravidă“.8 Sau, invers, pentru ca femeia să poată avea copii trebuie să meargă la o femeie care tocmai a 
născut, fiind singura persoană căreia i se permite să ia contact cu femeia care a născut, considerată „maxrime“ – 
„spurcată“, pentru a prinde şi ea spiritul fertilităţii.

O mamă care aduce pe lume cât mai mulţi copii este o femeie respectată în comunitate, unde, cele trei simboluri 
– curat, spurcat şi divin - dau legile nescrise ale comunităţii. “Totul gravitează în jurul copiilor, al femeii care 
trebuie să asigure puritatea şi garanţia acesteia“.10

Pe perioada sarcinii, trebuie îndeplinite toate poftele femeii, mai ales cele culinare. Ea este scutită de efort 
fizic, pregătită de soacră pentru naştere şi pentru a avea grijă de copil atunci când va deveni mamă; de fapt, 
această pregătire se face încă de când mama este copilă la ea acasă, la părinţi, având grijă de fraţii ei mai mici.

2. Credinţe, superstiţii, interdicţii şi practici din perioada sarcinii
Primul lucru pe care-l face nora „i bori“, atunci când ea realizează că a rămas însărcinată, este să o anunţe pe 

soacră, că ea a devenit spurcată „maxrime“, iar soacra îşi va anunţa bărbatul, fiul şi apoi comunitatea. Este ruşine 
- „laзav“ - ca nora să discute despre sarcină cu soţul ei, ea va discuta despre sarcină doar cu soacra şi cu mamele 
din comunitate. Dacă nora nu are soacră, fie că aceasta a decedat, trăieşte într-o altă comunitate sau este plecată 
din sat, ea va vorbi despre sarcină cu cea mai vârstnică dintre mătuşile bărbatului. Dacă nici acestea, din diferite 
motive nu se găseşte în acel moment, anunţul cum că nora este însărcinată îl va face mama acesteia. 

Foto 1

Sfatul bătrânilor… este sfânt
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O serie de interdicţii, transmise din bătrâni şi aminitite de femeile bătrâne, trebuie să asigure sănătatea 
copilului nou născut: este interzis - pe perioada când femeia este însărcinată - să fure, deoarece obiectul furat 
ar putea apărea la naştere pe părţile de corp ale copilului şi care nu pot fi acoperite de îmbrăcăminte, pe faţă, 
pe gât, pe mâini, în zona urechilor, şi copilul ar putea rămâne pătat pe viaţă; dacă femeia va fura un cartof, 
acesta întotdeauna va ieşi pe spatele copilului; nu se iau fructe din pom de către femeia însărcinată, fără acordul 
proprietarului, deoarece ar fi considerat furt, iar fructul ar putea apărea pe părţile neacoperite ale trupului, în 
special pe faţă; “dacă femeia gravidă acuză dureri abdominale, îi este interzis „să se tragă" pe burtă, deoarece 
ar putea pierde sarcina, de fapt, acest ritual ar fi realizat special de femeie tocmai pentru a evita o sarcină 
nedorită“10; nu este bine ca o femeie atunci când este însărcinată să ameninţe sau să fie ameninţată cu cuţitul, 
toporul sau alte obiecte contondente, pentru că fătul se va naşte cu o tăietură în locul în care mama a ameninţat 
sau a fost ameninţată cu acel obiect. 

Dacă va ameninţa sau va fi ameninţată cu cuţitul în zona feţei, copilul se va naşte cu o tăietură pe faţă, iar dacă 
ameninţă sau este ameninţată cu cuţitul în zona corpului, copilul se va naşte cu o tăietură pe corp; nu este bine, 
ca femeia gravidă, să ameninţe sau să fie ameninţată cu cuţitul în zona membrelor, deoarece copilul se va naşte: 
fie cu o tăietură la încheieturile membrelor sau pe membre, fie cu diferite părţi lipsă – un deget sau mai multe, 
fie fără o parte a membrelor (fără palmă, fără talpă); este interzis ca o femeie însărcinată să se mire de urâţenia 
unui om sau animal deoarece copilul ar putea semăna cu fiinţa de care s-a mirat; dacă o femeie gravidă pofteşte 
la ceva, este bine să i se dea, pentru a nu pierde sarcina, iar dacă cere ceva trebuie să i se dea cu toată inima, 
pentru a nu fi blestemat; este bine ca, pe perioada sarcinii, să se mire de animale precum: pisica – copilul să aibă 
nouă vieţi ca ea, calul – copilul să fie ager şi să ţină la drum lung, „ursul – copilul să fie puternic ca acesta“11; 
atunci când femeia este gravidă şi există cineva în comunitate frumos şi cu dar de deochi, „jakhalimos“ acesta 
să se mire de femeia însărcinată, pentru ca noul-născut să fie frumos şi cu dar de deochi, nu trebuie ca această 
persoană să deoache copilul, pentru ca acesta să devină parte a necuratului; dacă femeia gravidă visează ceva 
urât, legat de destinul copilului, aceasta trebuie să meargă la biserică să-i citească preotul, dar şi la o „babă“, 
ca să-i descânte de deochi; este interzis femeii gravide să treacă drumul bărbatului sau calea calului, pentru a 
nu spurca drumul, existând riscul de bibaxt „ghinion, nenoroc“; atitudinea retrasă, discretă a femeii gravide, va 
asigura sănătatea copilului, a mamei, vor fi feriţi de rele, tocmai pentru că femeia gravidă nu se face simţită în 
familie sau în comunitate; „nu este bine ca soarele când apune să o „vadă“ pe femeia însărcinată sau să-i prindă 
rufele acesteia pe sârmă, deoarece se spune că va aduce „negură“ în sufletul ei; nu este bine ca femeia gravidă să 
aducă apă de la fântână sau să treacă prin faţa porţii cu găleata goală; nu este bine ca femeia gravidă să se uite la 
boi, deoarece copilul se va naşte „prost“; nu este bine ca femeia gravidă să vadă şerpi şi broaşte, deoarece iese 
copilul cu buricul încolăcit, ca al şarpelui, şi urât - ca broasca sau, la fel, să nu privească la oameni cu handicap 
– şchiopi, orbi, surzi“.12

3. Pregătirea femeii gravide pentru naştere
Pregătirea femeii gravide pentru naştere şi, implicit, pentru a deveni mamă, începe încă din prima zi în care 

nora „i bori“ îi spune soacrei sale că este însărcinată. „Soacra are o discuţie cu nora în care-i spune acesteia că 
a primit un mare dar de la Dumnezeu „O Devel“, cel mai frumos dar“.13 Femeia, viitoarea mamă, trebuie să se 
îngrijească de acest „dar“, copilul, cât mai bine cu putinţă, ghidată de sfaturile şi îndemnurile pe care le primeşte 
de la soacră. O femeie gravidă este un simbol al continuităţii neamului, al fertilităţii şi al prosperităţii.

Pentru a aduce pe lume un copil sănătos, femeia gravidă nu are voie să facă nici un efort fizic, practic, ea se 
retrage din comunitate şi încearcă să fie cât mai puţin prezentă în viaţa comunităţii şi a familiei.

În trecut, pregătirea pentru naştere se făcea din timp, alegându-se moaşa care va asista la naştere şi bătrânele 
comunităţii, care o vor ajuta pe moaşă să aducă pe lume copilul. Îşi alegea o cameră unde va naşte, în acea 
cameră petrecându-şi cea mai mare parte din timp în răstimpul celor nouă luni, perioadă în care femeia este 
însărcinată. Camera aceea era sfinţită de către preot, iar o bătrână cu dar de descântec şi deochi punea ierburi şi 
farmece, pentru ca necuratul să nu se „cuibărească“ în casă şi în copilul ce se va naşte.

În ultimele trei luni de sarcină, când copilul s-a dezvoltat, iar femeia si khamni (si phari) are „burta mare“ 
aceasta se retrage total din viaţa comunităţii în camera aleasă să stea cât este gravidă şi, după naştere, unde-şi 
va amenaja camera copilului şi a ei. Totodată, în ultimele trei luni de sarcină, femeia nu mai are voie să doarmă 
în acelaşi pat sau în aceeaşi cameră cu soţul sau cu altcineva din familie, ci va dormi în camera pe care şi-a 
amenajat-o pentru ea şi viitorul copil. 

 În ultimele zile ale perioadei de sarcină, femeia umblă cu capul descoperit şi părul desfăcut pentru ca noul 
născut să se nască liber şi să aibă o viaţă uşoară, la fel cum vântul bate prin păr cu uşurinţă. Tot atunci, femeia 
umblă cu bluza deschisă la gât, pentru ca naşterea copilului să fie uşoară, aşa cum nasturii bluzei se deschid uşor.

În trecut, femeia care era gravidă îşi pregătea, cu câteva zile înainte de naştere, prosoape curate şi foarfecă, 
pentru ca moaşa să taie cordonul ombilical şi să pună copilul în prosoape curate. Făcea curat în cameră şi 
stropea camera cu agheasmă. În prezent, ritualul nu se mai practică, femeia pregătindu-şi doar o plăsuţă pentru 
maternitate, în care-şi pune haine de schimb, lucruri personale, scutece şi o păturică pentru copil. Totuşi, când se 
apropie ziua în care trebuie să meargă la maternitate, femeia stropeşte camera cu agheasmă, iar dacă ea nu apucă 
să facă acest lucru îl face soacra ei sau o „babă“ cu dar de descântec şi de deochi.

La spital, femeia este însoţită doar de soacră şi de mama ei, bărbaţilor fiindu-le interzis să meargă la spital cu 
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femeia gravidă, aşa cum în trecut le era interzis să intre în camera sau în curtea în care se năştea, nici în prezent 
ei nu au voie să asiste la naştere sau să vorbească despre ea. Tatăl vede copilul abia la o zi după naştere.

4. Naşterea propriu-zisă
Venirea unui copil pe lume în familia de rromi reprezintă pentru aceasta o binecuvântare dată de Dumnezeu 

acelei familii, pentru o familie copilul reprezentând continuitatea neamului. Dacă va fi fată - va aduce pe lume 
alţi copii, iar dacă va fi băiat - va duce numele familiei mai departe. Naşterea este un lucru sacru, care implică 
participarea tuturor membrilor comunităţii. Rromii sunt un neam cu tradiţii şi obiceiuri vechi păstrate tocmai 
pentru a se întări în faţa „gajeilor“.

Când un nou copil se naşte în comunitate este o mare bucurie pentru că părinţii comunităţii vor mai avea 
un copil, iar copiii încă un frate sau o soră. Este de ştiut faptul că rromii, indiferent dacă sunt sau nu rude, se 
adresează între ei cu apelativul „frate“ – phrala! sau „vere“. Venirea pe lume a unui nou născut reprezintă pentru 
comunitate semnul că o nouă familie se înfiinţează, dacă părinţii sunt la primul copil sau dacă o familie primeşte 
binecuvântarea supremă de la Dumnezeu, aceasta mărindu-se numeric.

O naştere fără complicaţii arată că femeia care naşte a fost curată şi a respectat legile nescrise ale sarcinii.  
O naştere cu complicaţii arată că femeia care naşte a păcătuit sau nu este în totalitate curată sufleteşte sau 
trupeşte. Dacă, în cazuri nefericite, copilul moare la naştere, se spune că femeia nu a fost curată sau că tatăl a 
păcătuit cu o altă femeie. La moartea copilului, acesta se îngroapă în alt loc decât acela al comunităţii, iar femeia 
trebuie să ţină doliu şase luni cu bărbatul şi apoi, prin veşminte, până când va naşte un nou copil.

5. Naşterea în trecut şi în prezent 
În trecut, obiceiul de naştere era însoţit de un întreg arsenal de credinţe şi superstiţii, care s-a pierdut cu timpul, 

fie din pricina vremurilor moderne, fie din lipsa de interes a tinerilor pentru a păstra vechile obiceiuri şi tradiţii. În 
trecut, totul gravita, mistic, în jurul conceptelor de pur şi impur. La neamul de căldărari, naşterea se desfăşura diferit, 
în funcţie de perioada anului în care se aflau în acel moment. Dacă era frig, naşterea se consuma în comunitate, iar 
dacă era cald, naşterea se făcea în locul în care se afla şatra în acel moment, datorită faptului că iarna, rromii trăiau în 
corturi ori gospodării, iar vara în căruţe „vurdona“, cu care străbăteau satele în căutare de lucru.

Dacă naşterea se făcea acasă, atunci se considera că întreaga comunitate era expusă pericolului de a fi „spurcată“, 
pe când, dacă naşterea avea loc într-altă parte, aşadar, la distanţă de comunitate, atunci nu mai exista pericolul de 
spurcare, eventual doar cei ce o însoţeau pe gravidă. În situaţia în care şatra se afla în deplasare prin sate, cu căruţele, 
iar femeia însărcinată îşi dădea seama că este gravidă şi mergea şi îi spunea soacrei că a devenit „maxrime“, spurcată, 
atunci soacra, împreună cu ea rămâneau în spatele convoiului de căruţe, la o distanţă de 100-150 metri.

În prezent, naşterea se realizează în spital, departe de comunitate şi de oamenii curaţi ai comunităţii. Dacă 
în trecut, femeia era asistată la naştere de moaşă şi de femei mai în vârstă, care trecuseră de mai multe ori prin 
această experienţă, în prezent ea este asistată de personal medical.

6.Ritualul naşterii 
Cum s-a spus, naşterea unui copil reprezintă pentru familia de rromi cea mai mare bucurie, este garanţia că 

această familie va continua să existe prin urmaşi. Bucuria este generală, aparţine întregii comunităţi. Primul 
copil într-o nouă familie reprezintă crearea unei noi familii. Dacă până atunci tatăl era cunoscut ca fiind fiul 
lui X, după naşterea copilului, va fi cunoscut ca tatăl lui Y, iar mama dacă era cunoscută ca nora lui A, va fi 
cunoscută ca soţia lui B.

Şi ritualul naşterii era diferit în trecut faţă de cel din prezent, multe practici şi tradiţii pierzându-se cu trecerea 
timpului.

Ritualul presupune:
a)  Dacă naşterea are loc acasă, moaşa comunităţii, împreună cu soacra femeii gravide şi cu alte bătrâne 

o ajută pe gravidă să nască. Cum s-a mai arătat, gravida, cu trei luni înainte de naştere, trebuie 
să-şi aleagă o cameră unde va naşte, să pregătească foarfeci, pentru ca moaşa să taie „buricul“ 
(cordonul ombilical) al copilului, de asemnea, nişte scutece albe în care va fi învelit copilul. Imediat 
după naştere, obiectele cu care s-a realizat naşterea, foarfeci, pături cu care a fost învelită femeia 
gravidă, cârpe cu care o fost ştearsă femeia gravidă, lucrurile cu care a fost îmbrăcată atunci când a 
născut, cordonul ombilical sunt duse departe de comunitate şi arse, focul fiind un simbol al purificării.

b)  Dacă naşterea se făcea în afara comunităţii, în locul în care se afla convoiul, acea naştere era denumită 
la „roata căruţei“ sau „la umbra pomului“. Locul naşterii era ales – dacă mai era timp – iar naşterea 
se consuma la roata din spatele căruţei, din partea de unde răsare soarele. Dacă era posibil, soacra 
îl anunţa pe tatăl copilului şi acesta alegea un loc unde dorea ca femeia lui să nască. Acest loc putea 
fi o poieniţă deasă, pentru ca noul născut să aibă parte în viaţă de belşug şi de bucurie; ori la umbra 
unui pom bătrân, pentru ca fătul să fie ocrotit de rele. Cordonul ombilical era tăiat fie de moaşă, dacă 
aceasta se afla în deplasarea respectivă cu convoiul, fie de o bătrână. După naştere, copilul era spălat, 
iar dacă mama se simţea bine, i se dădea pruncul să-l alăpteze. Obiectele cu care se realiza ritualul 
naşterii erau arse şi ele, iar cenuşa era îngropată în acel loc, dar ferit de circulaţia căruţelor.
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În prezent, chiar dacă „femeia rromă nu mai naşte la roata căruţei, în camera din spate sau în cort“, totuşi se mai 
păstrează încă simbolistica pur – impur, curat - murdar. Este încă practicat obiceiul din ziua în care copilul se naşte, 
când tânărul tată dă de băut, întru cinstirea noului născut, şi pentru că a devenit tată. În trecut, chiar imediat după ce 
femeia năştea, bărbatul mergea în satul cel mai apropiat şi cumpăra o oaie şi vin şi dădea o petrecere, la care participa 
toată şatra, mai puţin femeile gravide, care aveau grijă de femeia care tocmai născuse. Dacă tatăl era la experienţa 
primului copil, acesta purta o discuţie cu bunicul copilului, la sfârşit fiind îmbrăţişat şi felicitat de bunic pentru 
venirea în rândul bărbaţilor. 

În unele comunităţi, bătrânul lua paharul în mână „o taxtaj“ – paharul fiind simbol al purităţii şi puterii – şi îl ridica 
în cinstea noului născut şi al tatălui acestuia, gestul fiind urmat şi de rudele lui, care îi urează copilului viaţă lungă şi 
îmbelşugată, noroc („te avel les baxt“), să fie sănătos! („te avel vov sasto“), să aibă minte („te avel les godǐ“), să fie 
deştept („te avel godăver“) şi să aibă viaţă lungă, mulţi ani („haj te avel les but berśa“). La naştere, copilului i se dă 
cadou din partea naşilor un ban din aur sau de argint, pe care acesta să-l poarte cu aţă roşie la gât.

7. Practici şi obiceiuri după naştere
Numeroase rituri de protecţie însoţesc naşterea, botezul şi întreaga viaţă a copilului. Dintre acestea le amintim 

pe următoarele: 
Cu o zi înainte să se nască copilul, sau chiar în ziua naşterii, moaşa ia o sticlă de apă de la ea din curte sau 

este scoasă de ea dintr-o fântână şi merge la biserică şi preotul citeşte acea apă. Apa se dă a doua zi mamei şi 
pruncului, ca să se spele cu ea.

În a treia zi după naştere, se „întrunesc“ ursitorile pruncului, având ca scop prestabilirea unui destin cât mai 
bun pentru noul născut. „Ursitorile“ sunt moaşele, care trebuie să fie curate trupeşte. Ceremonialul „ursitorilor“ 
se face în camera copilului. Pentru aceasta, este nevoie de o pâine, care este frământată de o „fată mare“ şi este 
coaptă de moaşă. Pe lângă această pâine, pe care moaşa o pune în cameră, mai trebuie puse haine, pentru ca 
noul născut să fie curat şi îmbrăcat tot timpul, de asemnea, se pun bani, pentru ca noul născut să aibă parte de 
ei toată viaţa, cărţi şi caiete, pentru ca noul născut să fie învăţat şi citit, mâncare, pentru ca noului născut să nu 
îi fie foame şi să nu plângă, oglindă - pentru ca noului născut să nu îi fie străină frumuseţea, să fie admirat tot 
timpul şi iubit de fete (dacă e fată, să fie îndrăgită de băieţi), se pune sare - pentru ca noul născut să fie iubit 
„ca sarea în bucate“, zahăr - pentru ca noul născut să fie bun şi să-i ajute pe ceilalţi. În seara în care “se pun 
ursitorile copilului“, moaşa trebuie să doarmă în camera în care se fac ursitorile şi să povestească a doua zi ceea 
ce a visat; la fel face şi mama, spune dacă a visat ceva. Dacă au visat flori, iarbă verde, soare, copilul va avea o 
viaţă frumoasă şi liniştită. Dacă vor visa şerpi, negură, oameni în negru – copilul va avea un destin zbuciumat; 
“noului-născut i se pune baier de pază: „i posotǐ“ (punga, buzunar) – o punguţă de cârpă roşie cu un ban de argint 
sau aur, busuioc, în prezent şi o iconiţă, reprezentând o Sfântă, de regulă pe Maica Domnului - care devine, 
astfel, garant al protecţiei divine; sub pernă i se aşează un cuţit sau un foarfece, să-l apere de duhurile rele ale 
nopţii; i se fac descântece de deochi - „jakhalimasqe drabarimata“; în jurul încheieturii mâinii stângi, în dreptul 
inimii nou-născutului, i se leagă o aţă roşie, pentru a fi ferit de deochi, dar constituie şi simbol al puterii şi al 
legăturii cu familia, legătură care îi conferă Zor (putere) şi Baxt (noroc)“.14

8. Alegerea naşului
Dacă mama şi tatăl copilului reprezintă părinţii pământeni ai copilului, naşii sunt consideraţi părinţii spirituali 

ai acestuia şi ai întregii familii. Există obiceiul ca naşii de cununie să fie naşi şi de botez, binecuvântarea dată la 
cununie să se răsfrângă, astfel, şi asupra noului membru al familiei. Naşul „o kirvo“ şi naşa „i kirvi“ au rolul de 
protectori pentru tânăra şi nou familie.

În trecutul îndepărtat, căsătoriile făcându-se numai cu acordul boierului, acesta devenea naşul familiei sau 
numea el un alt naş şi o altă naşă din rândul rudelor sale. Mai târziu, când rromii au devenit liberi, ei şi-au păstrat 
obiceiul de a-şi pune naşi „gajei“, deoarece aceştia aveau potenţial financiar şi puteau ajuta familia. 

Chiar dacă naşul este schimbat, acesta îşi păstrează respectul întregii familii: de câte ori este întâlnit pe stradă, 
când acesta vine în vizită sau familia de rromi merge la el, îi este adresat apelativul „naşule“.

În prezent, naşul este ales mai cu seamă din rândul rromilor sau dintre „gage, gajei“, dar un bun cunoscător al 
obiceiurilor şi al tradiţiilor rrome va fi păstrat pentru botezul tuturor copiilor din familie. Dacă naşul decedează, 
acesta este înlocuit, fie de unul din fii acestuia, fie de un frate al acestuia, în cazul în care este rrom, iar în cazul 
în care este „gajeu“, atunci este înlocuit cu un alt naş.

Alegerea naşului o face tânărul care îşi întemeiază familia, după ce discută cu tatăl lui. La consfătuirea în 
privinţa alegerii naşului participă şi mama acestuia, neavând rol decizional, ci numai rol consultativ. Naşul este 
ales din rândul oamenilor mai avuţi din comunitate sau din cel al oamenilor respectaţi ai comunităţii. De obicei, 
naşul este ales dintre rudele apropiate ale bărbatului, rareori este ales din partea rudelor femeii. „Obligatoriu, 
aceasta trebuie să se bucure de respectul întregii comunităţi“.15

După ce hotărârea a fost luată şi alegerea făcută, se merge la naş acasă „cu plocon“ şi se întreabă dacă el 
este de acord să boteze copiii familiei. Dacă răspunsul este afirmativ, atunci se face o petrecere pe loc, iar dacă 
răspunsul este negativ - se lasă „ploconul“ şi se pleacă îndată acasă. Ploconul constă dintr-un paner în care se 
pune ţuică, vin, mâncare şi fructe.
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9. Credinţe, superstiţii, interdicţii şi practici legate de destinul copilului
Încă din primele clipe în care noul născut apare pe lume, există o serie de credinţe, superstiţii, practici, interdicţii 

prin care i se „pregăteşte“ copilului un destin cât mai uşor, cu multe realizări şi puţine eşecuri. Se are în vedere ca nou 
născutul să ajungă „meşter“ mare, dacă este băiat, iar dacă este fată, sa fie noră cât mai bună, vrednică şi supusă.

Rromii chiar au convingerea că se bucură de o relaţie specială cu lumea nevăzută, magică, misterioasă, având, astfel, 
„harul“ de a descânta, de a ghici în palmă, în ghioc, de a da în bobi, în cărţi etc., că aceste haruri le-au fost date, pentru 
a-i ajuta în lungile lor călătorii, ca să depăşească numeroasele greutăţi prin care treceau. 

Pentru ca noul născut să aibă un destin cât mai bun, trebuie să se respecte o serie de obiceiuri şi practici. Se 
zice că nu trebuie la ursitori să se pună cuţit, pentru că acesta va mânui bine cuţitul şi va deveni cuţitaş. De 
asemenea, nu ar fi bine să se pună la ursitori băutură pe masă, că acesta ar putea ajunge beţivan. Pentru nu a fi 
luat sufletul copilului de către diavol, copilul nu se lasă singur în cameră, ci i se pune lângă acesta, dacă femeia 
părăseşte camera, o mătură sau un pai de mătură.

Dacă un copil plânge mereu, se crede că este un semn rău şi, pentru ca familia să se asigure că nu se va 
întâmpla nimic, se ia faşa cu care este înfăşat copilul şi se pune în calea oilor, astfel ca acestea să treacă peste ea, 
iar copilul să redevină blând şi bucuros. Se consideră că plânge şi din cauza „junghiului“, astfel că se recurge la 
un gălbenuş de ou proaspăt, care este plimbat de bătrâna descântătoare, pe trupul copilului. Dacă gălbenuşul s-a 
spart, acolo se masează puţin, se spune un descântec şi copilul va deveni liniştit.

Se consideră că dacă copilul este născut dimineaţa va fi un copil foarte vioi, dacă este născut la prânz este mai 
plângăcios, dacă este născut după ora mesei, copilul va fi un copil cu mofturi la mâncare, dacă este născut până-n 
ora meselor copilul va fi foarte mâncăcios, iar dacă este născut spre seară, va fi un copil somnoros şi liniştit.

Până la botez, copilul nu trebuie strigat pe nume, hainele lui se lasă afară doar până înainte de scăpătatul 
soarelui, nu trebuie văzut de femeile care nu sunt curate trupeşte, pentru că îi apar bube pe faţă.

„După obicei, timp de şapte săptămâni, moaşa are obligaţia de a-i face baie copilului în fiecare zi şi de a-i schimba 
scutecele. Apa în care a fost îmbăiat copilul trebuie aruncată la un pom. În acea apă nu are voie să se spele nimeni, 
deoarece moaşa trebuie să scoată copilul din baie şi să scuipe în acea apă, semn al alungării duhurilor rele de lângă 
prunc. El trebuie îmbăiat într-o copaie, cădiţă curată, în care nu se spală decât copilul şi hainele lui“.16

Dacă este vorba despre o fetiţă, apa de baie nu se „încearcă“ (ca fata să nu fie „încercată“ de băieţi, până când 
ea se va mărita). Până la un an, hainele nu trebuie întoarse pe dos, ca să nu-i meargă copilului rău în viitor, tot 
până atunci, copilul nu trebuie tuns de nimeni, pentru că aceasta o vor face doar naşii.

„Copilul care nu este botezat nu trebuie pupat, pentru că el este un copil nespălat în apa sfinţită a Domnului 
Iisus Hristos“.17

10. Perioada lăuziei. Statul femeii lăuze
Timp de şase săptămâni, cât femeia este lăuză, aceasta se confruntă cu mai multe interdicţii. De asemenea, în 

perioada lăuziei, aceasta are de îndeplinit mai multe obligaţii:
Lăhuza nu are voie:

	 să iasă din curte 6 săptămâni;
	  să meargă la fântână să aducă apă, deoarece apa din fântână va face viermi;
	  să aducă pâine, pentru că anul acela va fi secetos;
	  să spele rufele ei cu ale pruncului sau ale familiei;
	  să treacă răscrucea;
	 să scapete soarele peste ea şi peste rufele ei, pentru că îşi va piere laptele matern;
	 	 să doarmă cu soţul ei în perioada lăuziei; 
	 să lase hainele noului născut afară, seara, după apusul soarelui;
	 	să meargă la nunţi şi să asculte muzică, pentru că babitează (o boala a femeii lăuze, care constă în friguri, 

delir, dureri mari de cap şi în pierderea laptelui matern) şi, dacă se îmbolnăveşte de aşa ceva şi nu este dusă 
la timp la femeile care ştiu să facă descântece, ea poate să moară;

	 	să arunce laptele matern, deoarece pieptul ei seacă şi nu mai are pentru copil; surplusul trebuie pus la flori.
11. Statutul noului născut în familia de rromi
În perioada lăuziei, lăhuza trebuie:

	 să fie curată, atât sufleteşte cât şi trupeşte; 
	 să poarte la mână un fir de aţă roşie, pentru ca să nu se deoache;
	 	să se dedice în exclusivitate îngrijirii pruncului (să fie schimbat la timp, să fie curat, sa îl alăpteze etc.);
	 	să îi dea copilului să sugă, stând pe pragul casei, duminica, când preotul citeşte în biserică, pentru că în 

timpul sarcinii a văzut oameni orbi, şchiopi şi tot felul de oameni, iar copilul nu trebuie să fie ca ei;
	 	să meargă la biserică, pentru slujba numită „molifta mică“ (la trei săptămâni de lăuzie);
	 	să meargă la biserică, pentru slujba numită „molifta mare“ (la şase săptămâni de lăuzie). După aceasta, ea 

intră în rândul femeilor normale şi îşi reia viaţa de soţie, mamă şi gospodină.
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Un nou copil, sau primul născut reprezintă cel mai minunat dar pe care îl face divinitatea omului, constituie 
încrederea de care se bucură comunitatea în faţa divinităţii. Odată cu venirea noului născut pe lume, în sufletele 
familiei şi ale comunităţii apare o nouă şi mare bucurie, generată de primirea binecuvântării de la Dumnezeu, 
pentru ca acea familie să se mărească.

Totuşi, pentru a se bucura pe deplin de venirea copilului pe lume, familia mai trebuie să aştepte până la botez, 
căci în această perioadă copilul este considerat „spurcat“, sufletul lui aparţinând diavolului. 

În familie, dar, mai ales, după botez, locul privilegiat îl ocupă noul născut, care le dă soţilor dreptul de a fi 
părinţi, de a se bucura de cele mai frumoase momente din viaţă alături de el. Amândoi părinţii au drepturi egale 
în creşterea şi educarea pruncului. 

II. Botezul
1.Botezarea copilului

Alegerea prenumelui copilului aparţine naşului. Se zice că, aşa cum copilul duce numele tatălui mai departe 
(acesta fiind părintele pământean al copilului), tot aşa trebuie să ducă mai departe prenumele naşului (acesta 
fiind părintele spiritual al copilului).

Prenumele dat de naş apare în certificatul de naştere, find numele de botez al copilului. Cu numele dat de naş 
copilul se prezintă în faţa lui Dumnezeu. Prenumele dat de naş este de la un copil al acestuia sau chiar numele lui ori 
al părinţilor lui. Considerăm că acest obicei este păstrat de demult, când copilului i se dădea un prenume de român 
„gajeu“, iar părintele rrom îi dădea alt nume, cu care era recunoscut în familie şi în comunitate. Există obiceiul de a 
se stabili şi un nume de succes (v. „Ministru“), menit să asigure copilului anumite virtuţi – Manşon – uşor ca peştele, 
agil capabil să iasă din toate dificultăţile, Hoţul - isteţ, descurcăreţ, Bobircă - cel ale cărui vorbe „curg“ precum cad 
boabele de porumb de pe ştiuletele pe care îl curăţă gospodarul etc. „În prezent, în contextul unui nou proces de 
migrare, constatăm că prenumele copiilor sunt inspirate din locurile pe unde trec, de exemplu: Elveţia, Odessa, Paris 
etc. sau provin din poveştile rrome ori sunt preluate numele unor oameni importanţi – având, astfel, garanţia că şi 
copilul va avea o viaţă norocoasă, pe măsura numelui primit – „Pardalian“, „Thagar“ – „Rege“, „Raj“, „Prinţesă“; 
purtau nume de domnitori „Ivan“, „Napoleon“, „Bush“, „Reagăn“ etc., sau nume rrome „Samir“, „Perhan“ etc. 18

2. Pregătirea de botez în familie şi comunitate
Pentru a-i merge bine, copilul trebuie botezat după şase săptămâni, imediat după ce mama a ieşit din perioada 

de lăuzie. Se cumpără pentru petrecerea de botez cele necesare. Dimensiunea petrecerii date în cinstea copilului 
este în funcţie de al câtelea copil al familiei se botează. Dacă acesta este primul, petrecerea este foarte mare. Se 
cumpără mâncare şi se taie un porc şi o oaie. Porcul pentru meseni, iar oaia, chiar dacă se oferă mesenilor, este 

considerată mai mult ca ofrandă adusă divinităţii. Vinul care 
se cumpără este numai roşu – sângele Domnului Iisus Hristos. 
Lăutarii sunt „tocmiţi“ cu mult timp înaintea botezului, dându-
li-se un acont numit arvună. Naşii cumpără o lumânare, haine 
de îmbrăcat, încălţăminte, un prosop.

Familia se îngrijeşte de organizarea petrecerii de botez a 
copilului, invitând membrii comunităţii la tată acasă. Pentru 
aceasta, în seara de dinaintea botezului, tatăl copilului merge 
la bătrânii din comunitate şi le oferă acestora vin din ploscă. 
Toţi bătrânii vor bea o gură din vin şi se păstrează plosca până 
când copilul va fi îndeajuns de mare pentru a bea şi i se va da 
să bea din ploscă, pentru ca el să ducă tradiţia şi obiceiurile mai 
departe, aşa cum au fost duse şi până acum din om în om şi din 
gură în gură. 

În dimineaţa în care copilul trebuie botezat, la poarta familiei 
se face un foc, semn al purificării absolute de care necuratul 
nu poate trece, deoarece sufletul copilului ar putea fi furat de 
necurat înainte de botez. Petrecerea se ţine în casa copilului sau 
într-un cort special amenajat, în curte sau în afara ei.

3. Ritualul botezului
În trecut, ritualul botezului consta în binecuvântarea dată 

copilului de către cel mai bătrân din bărbaţii comunităţii. 
Botezul se făcea la o răscruce de drumuri sau la o apă curgătoare, 
în jurul unui foc. „O bolimos e jagaqo“ („Botezul focului“) 
presupunea trecerea copilului, peste foc, de trei ori, din braţele 
tatălui în braţele naşului şi invers, în scopul purificării lui.

Copilului i se dădea un nume al unui membru care a fost 

Detaliu din pregătirea pentru botez. Copilul 
este dat tatălui ca să-l treacă pe deasupra 
focului şi, la rândul său, să-l dea naşului şi 
invers, de trei ori, pentru purificare. 



39

executat de „gajei“ sau s-a remarcat în viaţa comunităţii.
În prezent, în dimineaţa botezului, moaşa vine şi-l îmbăiază pe copil şi îl îmbracă în haine noi şi cu încălţăminte 

nouă. Hainele şi încălţămintea trebuie sa fie noi, deoarece copilul păşeşte într-o lume cu totul nouă. El va intra, 
astfel, în rândul copiilor lui Dumnezeu, de-acum înainte viaţa lui va fi alta, aceea de copil pur, iar hainele trebuie 
sa fie noi pentru că în cele vechi a locuit necuratul şi, implicit, impurul. 

După îmbăierea şi îmbrăcarea copilului, moaşa pleacă împreună cu copilul la biserică şi, acolo, i-l dă naşei, 
după ce aceasta, în prealabil, i-a oferit un cadou sau i-a dăruit o sumă de bani moaşei. Înainte de oficierea 
ritualului religios, naşa leagă de lumânarea de botez un galben, ca semn aducător de noroc, iar naşul aduce 
noului născut o brăţară de aur, iar mamei copilului fuste, bluze şi batice.

4. Petrecerea specială a botezului
După ce se vine cu copilul de la biserică, are loc petrecerea specială a botezului, unde naşii au rolul principal, 

de obicei aceştia stând în capul mesei, în stânga moaşei, înconjuraţi de părinţii copilului şi de restul invitaţilor.
Petrecerea are ca scop urarea de bun venit în comunitate, căci, dacă până acum copilul este considerat necurat 

- fiind copilul satanei -, de-acum el este pur, fiind botezat în numele lui Dumnezeu. La petrecere sunt cântate 
cântece şi jucate dansuri tradiţionale rrome. Sărbătoarea este un prilej de întrecere la dans pentru membrii 
comunităţii. Totodată, sunt cântate şi melodii româneşti şi jucate dansuri româneşti, pe care le ştiu bătrânii, şi îi 
învaţă şi pe tineri. Sunt servite mai multe feluri de mâncare, de la aperitiv până la desert. Bătrânul comunităţii 
ridică un pahar cu vin şi ciocneşte cu naşul, urându-i bun venit în comunitate finului acestuia, practic, urarea vine 
din partea întregii comunităţi, prin intermediul bătrânului.

Li se adresează urări atât naşilor cât şi părinţilor: să fie sănătos-voios „te avel sasto-vesto“, să fie norocos „te avel 
les baxt“, să aibă bani mulţi şi viaţă lungă „te avel les love but vi but berśa“. Paharul - simbol al puterii - este ridicat 
apoi de naş şi ciocnit cu toţi mesenii, mulţumindu-le pentru participarea la eveniment. Naşul este urmat apoi de 
bunicul şi de bunica copilului, apoi de părinţi în acest demers de mulţumire. Petrecerea se termină târziu în noapte, 
spre dimineaţă, cu strângerea darului. Se aprinde lumânarea de botez, apoi, pe pâine frământată de moaşă şi de 
bunica copilului, se pune zahăr şi sare şi se trece la strângerea darului. Darul începe de la naş, fiind considerat cel 
mai de vază dar ce se oferă, apoi se ia pâinea de la bunica copilului şi se merge la meseni, începându-se de la cel mai 
bătrân. La încheierea petrecerii, naşul este dus acasă cu lăutari şi i se dă un „plocon“. Acest plocon constă dintr-o 
pasăre vie, legată cu fundă roşie la gât, pâine, prăjituri şi vin. Nu se pune naşului la plocon alt alcool în afară de vin. 

5. Credinţe, superstiţii practici şi interdicţii legate de botez
Chiar şi după ce a fost botezat, copilul nu trebuie strigat pe nume până când nu este scăldat a doua zi de moaşă 

şi strigat de trei ori pe nume. Apa în care scaldă moaşa copilul nu trebuie încercată, pentru că dacă este fată să nu 
fie „încercată“ de băieţi până la căsătorie, iar copilul dacă este băiat, să nu fie încercat de necaz.

Este interzis ca la botez să participe tatăl copilului. Nu este bine să meargă nici mama, dacă nu i s-a făcut 
molifta de şase săptămâni. Se zice că dacă copilul îşi face nevoile în cazanul în care a fost botezat va fi norocos.

Dacă într-o zi sunt botezaţi doi sau mai mulţi copii în acelaşi cazan, ei devin fraţi, iar dacă sunt băiat şi fată 
- nu au voie să se căsătorească; dacă sunt băieţi - nu au voie să se încuscrească. Băieţii sunt botezati primii, 
în cazul în care se nimeresc în aceeaşi zi să fie şi fete pentru botez, deoarece băieţii sunt cei care duc neamul 
mai departe. Acum, copilul botezat se deoache uşor şi de câte ori se deoache i se spune un descântec: se suflă 
peste el de trei ori, semn al îndepărtării răului, al deochiului. Descântecul trebuie plătit de mama copilului ca 
el să aibă leac“.19

Fugi moroaică
Fugi strigoaică
Din osânză 
Din pielea capului
Din faţa obrazului
Din mâini şi picioare
Din toate chiotoarele
Că cine a deocheat a murit
Cine n-a deocheat a trăit 
De oi fi deocheat de o fată mare
Să-i cadă cosiţele
Să rămâie lumea de ea cheală
Cum s-a mirat ea de...  
(numele copilului)

De-o fi deocheat de femeie
Să-i crape ţâţele
Să-i curgă laptele
Să-i moară pruncul de foame
Să mire lume de ea 
Cum s-a mirat ea de...
De-o fi deocheat de voinic
Să-i crape boaşele 
Să-i curgă ‘rina din ele 
Să mire lumea de el
Cum s-a mirat el de...
Iar copilul să rămâie
Luminat şi strecurat
Ca Maica Precesta.
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 6. Practici şi obiceiuri la rromi în perioada copilăriei. Ritualuri de până la un an. Tăiatul moţului
Până la vârsta de un an, copilul nu este tuns deoarece există posibilitatea ca, tăindu-i-se din păr, să i se taie 

din firul vieţii. Părul copilului se tunde la un an, iar în cazul în care ritualul tăierii moţului nu are loc din diferite 
motive se amână până la vârsta de trei ani. Se mai poate lua moţul la un an şi jumătate sau la doi ani şi jumătate, 
dar niciodată nu se ia moţul la vârsta de doi ani, deoarece cifra pară este cifra diavolului.

Tăiatul moţului este un ritual care se practică numai la băieţi, deoarece părul fetelor nu este tuns până cel puţin 
la vârsta de cinci ani. La fete, părul este curat şi pur, interzicându-se în totalitate unui bărbat să atingă părul unei 
copile.

Ritualul de tăiere a moţului trebuie să aibă loc până în ora prânzului. Dacă ritualul va avea loc după acea oră, 
copilului îi va merge rău toată viaţa. Data la care se ia moţul copilului nu trebuie să cadă neapărat chiar în ziua 
în care copilul împlineşte un an, dar nu trebuie să fie înainte de a împlini această vârstă.

În cinstea evenimentului de tăiere a moţului se dă o petrecere, mai mult în familie, în care membrii comunităţii nu 
sunt invitaţi, cu excepţia rudelor şi a prietenilor apropiaţi. De acest eveniment se preocupă atât familia copilului, cât 
şi naşii. Familia se îngrijeşte să ofere invitaţilor o masă cât mai îmbelşugată şi o petrecere cât mai reuşită.

Naşii au obligaţia de a îmbrăca copilul, cumpărându-i haine noi, ciorapi, ceva de încălţat, o batistă şi panglică roşie. 
În dimineaţa în care are loc ritualul de tăiere a moţului, naşii sunt luaţi de acasă cu lăutari şi aduşi la casa 

finilor. Dacă pe drum, de acasă şi până la fini, întâlnesc o persoană cu găleata plină cu apă este bine să pună bani 
în acea găleată, deoarece se zice că le-a „ieşit cu plin“, iar copilul va fi sănătos şi norocos toată viaţa.

Ajunşi la fini, după ce au gustat din „masa copilului“, naşa ia copilul, îl aşează în mijlocul mesei, îl leagă la 
ochi cu o batistă, i se strânge părul în vârful capului şi este legat cu fundiţă roşie. Naşul taie din vârful părului, 
adresând mesenilor urări de sănătate şi viaţă lungă pentru copil, în timp ce mesenii îi urează naşului să aibă parte 
de fin şi să-l cunune.

După ce moţul a fost tăiat, se ia batista copilului de la ochi, se pune părul în ea şi se înfăşoară cu panglica 
roşie fără ca băiatul să vadă. Batista este apoi înmânată bunicilor, pentru a o ascunde. „Moţul nu trebuie văzut 
de copil, niciodată sau până când ce acesta va deveni tată“.20

Naşul este prima persoană care taie din părul băiatului. După ce „i s-a luat“ moţul copilului, părinţii acestuia 
aleg un cavaler cu părinţii în viaţă, pentru a-l tunde, ca să fie sănătos, norocos şi să aibă parte de părinţi. După ce 
copilul este tuns de „cavaler“, acesta trebuie ras în cap pentru ca părul să fie mai des.

7. Ruptul turtei 
Este un ritual ce se practică la fetele rrome, care au împlinit vârsta de un an, un ritual păstrat de rromii căldărari 

de la strămoşi, având ca simbol capul – „o śero“ – simbol al spiritualităţii. Cu câteva zile înainte de ritualul 
„ruptul turtei“, naşii îi cumpără fetei haine noi, încălţăminte, o batistă şi o fundiţă roşie, iar părinţii pregătesc 
petrecerea, unde invită rudele şi prietenii apropiaţi din comunitate.

În dimineaţa respectivă, naşa vine împreună cu moaşa şi îmbăiază fetiţa.
Turta este frământată de o „fată mare“ care are părinţi, apoi turta este coaptă de mama sau bunica fetei. Pe turtă 

se pun diferite obiecte: zahăr, sare, oglindă, pix, bani etc.
Îndată ce toţi mesenii au sosit, naşul leagă fata la ochi cu funda roşie, pâinea o pune pe batistă (pâinea nu 

trebuie să atingă mâinile naşului), merge la fată şi o pune să aleagă un obiect de pe pâine, fără să vadă.
Dacă fata va alege sarea, va fi iubită şi protejată de soţ, dacă va alege zahărul, va avea parte de bucurii în viaţă, 

dacă va alege oglinda, va fi cochetă, dacă va alege pixul va fi inteligentă, iar dacă va alege banii, va fi bogată. 
Apoi, i se va lua obiectul ales de pe pâine de către naş (şi nu i se va arăta decât atunci când va deveni femeie), i se 
rupe turta în cap de către naşă şi moaşă şi este împărţită mesenilor. Din turtă nu au voie să mănânce fata, părinţii 
sau naşii, deoarece se spune că „vor mânca din zilele fetei“. Funda şi batista trebuie să fie ascunse pentru ca 
fata să nu le vadă niciodată. Ritualul trebuie să aibă loc până la scăpătatul soarelui. Se adresează urări de noroc, 
sănătate şi fericire şi apoi se încinge o petrecere până noaptea târziu.

8. Furatul copilului 
În ansamblul ritualurilor de protecţie a nou-născutului, se practică şi furatul acestuia. Astfel, la vârsta de un an, 

sărbătoritului i se organizează o petrecere la care sunt invitaţi copiii vecinilor, rudele apropiate şi, nu în ultimul 
rând, naşii. Toată lumea care vine trebuie să-i aducă copilului un dar, iar naşii trebuie să aducă un ban de aur 
sau argint, care va fi pus copilului cu fir roşu la gât. În timpul petrecerii, când părinţii nu sunt atenţi, copilul va 
fi furat şi dus acasă la cel care l-a furat, unde i se va spune „copilul meu“. Se spune că acest ritual are loc pentru 
ca acela ce va fi furat să nu fie furat de duhurile necurate sau de negăsit de acestea, mai ales când copilul este 
mai bolnăvicios. 

„Pentru ca acela care a fost furat să fie înapoiat părinţilor, aceştia trebuie să ofere o recompensă celui ce l-a 
furat şi să meargă la acesta acasă pentru a-şi recupera copilul“.21 

După revenirea copilului acasă, acesta nu se strigă pe nume până a doua zi dimineaţă.

9. Copilul în comunitatea rromă. Norme de comportament
Viaţa în comunitate este, pe de-o parte, minunată - dacă ne gândim la unitatea familiilor, la cântece, la dansuri şi 
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la petrecerile şi sărbătorile din comunitate -, iar pe de altă parte, destul de dificilă, dacă ne gândim la dificultăţile, 
la necazurile şi discriminările la care sunt supuşi rromii, pe care, de altfel, în ultimele decenii societatea românească 
încearcă să le diminueze printr-o serie de măsuri.

Familia este unitatea de bază pe care s-a format comunitatea, cu cât familia este mai numeroasă cu atât mai mult 
este respectată în comunitate; o familie bogată este o familie numeroasă, deoarece pentru rromi cea mai mare bogăţie 
sunt copiii.Educarea copiilor în familia rromă este permisivă, părinţii intervenind numai atunci când este nevoie. 
Ai voie să te cerţi cu un frate mai mare, dar nu ai voie să-l insulţi, dacă el nu te insultă pe tine. Dacă acest lucru se 
întâmplă, fie fratele mai mare, fie părinţii îi spun copilului mai mic „Naj tuqe la ?“ – „Nu îţi este ruşine?“.

Într-o familie rromă, în momentul în care tatăl are o discuţie cu copiii, copilul cel mic nu are voie să vorbească 
înaintea unuia mai mare; dacă vrea să vorbească, trebuie să se ridice în picioare, sau dacă este deja în picioare - să 
facă un pas înainte şi să ceară permisiunea fraţilor mai mari să se adreseze el tatălui. În familia rromă deciziile privind 
familia se iau de către capul familiei - tatăl sau bunicul - după ce acesta i-a consultat sau nu pe toţi membrii familiei.

Pentru „călire“, adesea se observă în comunitate copii dezbrăcaţi complet şi cu picioarele goale; nu este o 
ruşine să mergi gol prin comunitate, 
atâta timp cât eşti copil. 

Copilul rrom este educat în 
spiritul respectului faţă de bătrâni 
sau de liderul comunităţii. 

O problemă ce se constată în 
procesul de dezvoltare a unui copil 
este atunci când vine la şcoală, căci 
se asistă la un conflict între normele 
specifice comunităţii din care provine 
copilul şi normele impuse de şcoală, 
ca reguli absolute de comportament şi 
educaţie. Rezultatul - copilul devine 
o victimă, fapt determinat mai ales 
de carenţele pedagogice ale cadrelor 
didactice cauzate de necunoaşterea 
specificului rrom.

În jocul din comunitate, copiii îşi 
imită părinţii şi îşi pun în aplicare 
deprinderile învăţate de la mama şi 
tata. Fata are grijă de gospodărie 
şi copii, în timp ce băiatul bate o 
tablă care va deveni un cazan sau o căldare. Chiar şi în aceste jocuri regăsim spiritul de paternitate, cei mici 
sunt protejaţi, au roluri în care trebuie sa fie îngrijiţi, semn că responsabilitatea fraţilor mai mari este pe 
deplin îndeplinită. Copiii rromi nu au foarte multe jucării datorită situaţiei materiale în care se află, deoarece 
majoritatea jocurilor şi jucăriilor sunt închipuite.

Pe lângă educaţia primită în spiritul rrom, copiii mai dobândesc o serie de cântece, dansuri şi superstiţii, 
ceea ce reprezintă folclorul rromilor. Dacă în cântece precum „Gelem gelem“ întâlnim istoria zbuciumată a 
rromilor şi tradiţiile acestora, în dansuri se vede modul în care rromii ştiu să se ferească de rele, să prezică 
vremea şi să ştie dacă au noroc sau ghinion. 

De exemplu, mulţi copii se întorc din drum dacă le taie calea o pisică, acelaşi lucru se întâmplă dacă se 
întâlnesc cu un preot - la rromi chiar şi persoanele adulte consideră întâlnirea cu un preot – raśaj - aducătoar 
de ghinion; trebuie să arunci sare peste umăr, să spui „sănătate“ când cineva strănută; să nu treci pe sub o 
scară; să scuipi de deochi. Toate acestea sunt exemple de superstiţii răspândite în comunitatea de rromi, 
folclorul înconjoară viaţa copiilor zi de zi, indiferent cum şi unde trăiesc. 

Superstiţiile despre noroc şi ghinion „baxt thaj bibaxt“ sunt parte integrantă a celor mai multe grupuri etnice 
şi sunt cunoscute de majoritatea oamenilor, cele mai multe co-existând în mai multe culturi. La rândul lor, copiii 
au cunoştinţe şi ei despre:

Noroc şi ghinion
	 ai noroc dacă întâlneşti un coşar pe stradă; 
	  dacă te-ai întors din drum ai ghinion;
	 dacă te întâlneşti cu un preot îţi merge rău;
	 îţi merge bine dacă vezi o găleată plină;
	 dacă vei începe un lucru marţea, nu îl termini niciodată;
	 dacă găseşti un trifoi cu patru foi, o să ai noroc;
	 dacă îţi taie calea o pisică neagră, o să ai ghinion;
	 dacă spargi o oglindă, o să ai ghinion 7 ani; 
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	 dacă o fată se aşează în colţul unei mese nu se mai mărită;
Leacuri:

	 se pune tutun pe înţepătura de albină, ca să nu te mai doară; 
	 ca să te vindeci de răceală, trebuie să bei ţuică fiartă cu miere;
	 	când te doare gâtul, se pune sare caldă, sau se leagă cu cartofi la gât ori se pune mămăligă caldă;

Vreme: 
	 dacă păsările zboară aproape de pământ, plouă;
	 dacă cerul se înnorează dinspre miazăzi, va ploua;

 	  dacă cerul se înnorează dinspre miază-noapte, norii vor ocoli localitatea;
	 dacă găinile se scaldă în pământ, va ploua;
	 cum este vremea în ziua de Florii, aşa va fi şi de Paşti. 

 10. Efectele monolingvismului rrom în comunicarea cu neromii
Odată scoşi din mediul lor, copiii rromi care vin la grădiniţă încep să descopere „o limbă nouă“ vorbită nu numai 

de doamna educatoare, dar şi de colegi. Copilul este pus în faţa faptului împlinit şi află că pe lângă limba rromani 
mai există şi altă limbă, limba română, maghiară etc., pe care trebuie să o înveţe. Adesea, întâlnim copii la grădiniţă 
care nu pot să-şi exprime necesitatea fiziologică, îi vedem agitaţi, nervoşi şi dând din mâini, dar nu vom înţelege 
ce vor. Ei nu ştiu cum să se exprime în limba română şi, în plus de asta, au învăţat în comunitate că e o ruşine să 
spui ce nevoi fiziologice ai.

O altă problemă a copiilor rromi de grădiniţă este aceea de a nu se putea exprima şi a nu putea fi înţeleşi de 
colegii lor de grupă. Copilul rrom ar vrea să se joace cu ei, dar nu poate să vorbească cu ei şi atunci se izolează 
într-un colţ al clasei cu o jucărie şi observă ce fac ceilalţi. Dacă i se va lua acea jucărie, el se va repezi să şi-o ia 
înapoi, deoarece cu acea jucărie el „comunică“; jucăria „ştie“ nevoile şi dorinţele sale, fiind cel mai bun prieten al 
lui. În astfel de situaţii, copilul rrom nu îşi poate face prieteni decât tot rromi, pentru că doar cu aceştia se înţelege. 
El întâmpină greutăţi în învăţarea poeziilor şi a cântecelor, deoarece nu le înţelege, în acest caz recomandându-se 
lucru mai intens cu copiii rromi pentru a învăţa repede limba „de lucru“.

În cadrul comunităţilor compacte, cu grădiniţa în comunitate, întâlnim dificultăţi din partea doamnei educatoare, 
care nu cunoaşte limba rromani şi trebuie să se înţeleagă cu aceşti copii. Chiar dacă va „ţipa“ la ei, nu va putea să 
îi stăpânească. Efectele monolingvismului şi tradiţionalismului rrom vor fi resimţite de copilul rrom şi la şcoală, 
unde predarea şi învăţarea se fac în altă limbă decât cea ştiută de el, rromani. El nu va putea să memoreze literele, 
deşi va reuşi să le scrie, sau, mai bine spus, le va „desena“.

Foarte târziu, îi va spune doamnei învăţătoare ,,dumneavoastră“ sau va folosi persoana a doua plural, pentru a 
demonstra politeţea. La început, mai ales dacă e tânără, el îi va spune „tu“. Aceste dificultăţi apar din cauza lipsei 
pronumelui de politeţe în limba rromani şi din pricina culturii tradiţionale a rromilor, care este permisivă, dându-le 
voie copiilor să se adreseze părinţilor, fraţilor mai mari cu „tu“. 

De asemenea, copiii rromi, dar şi adulţii rromi întâmpină greutăţi la conjugarea verbelor în limba română. Acest 
lucru se întâmplă mai ales la modul conjunctiv. Ei spun „să face“ în loc de „să facă“, dar şi invers „să mănâncă“ 
în loc de „să mănânce“, „să se culcă“ în loc de „să se culce“. Pentru a evita aceste inconveniente se impune 
studiul limbii rromani încă de la grădiniţă, iar în cadrul şcolilor şi grădiniţelor cu elevi rromi se recomandă ca şi 
învăţătoarele şi educatoarele să cunoască limba rromani. Pe lângă acestea, ar mai trebui luate o serie de măsuri, 
cum ar fi:

  asistenţă metodologică pentru şcoli, astfel încât acestea să răspundă problemelor educaţionale ale elevilor care 
provin din comunităţi cu număr mare de rromi;
  îmbunătăţirea curriculumului şcolar cu materii obligatorii pentru rromi, limba maternă rromani, istoria şi 
cultura rromilor, meserii tradiţionale rrome, care să se facă la orele de abilităţi practice;
  crearea unui climat intercultural în şcoală şi comunitate; 
  instruire şi metode de învăţare axate pe nevoile individuale ale copiilor;
  construirea unei reţele locale active formată din instituţii publice şi din reprezentanţi ai comunităţii, reţea 
care să vină în întâmpinarea nevoilor comunităţii în ceea ce priveşte educaţia. Etc, etc.

III. Căsătoria tradiţională

1. Logodna
Încă de la o vârstă fragedă fetele din comunitate sunt „promise“ de către părinţi, care se „înţeleg“ cu viitorii 

cuscri, stabilesc zestrea şi condiţiile în care îşi dau fetele. Şi în prezent, mai ales în comunităţile tradiţionale de 
căldărari, ursari, spoitori, sunt respectate legile purităţii fetei, la căsătorie. Astfel, la vârsta de 15-17 ani, fetele lor 
trebuie să fie măritate. Părinţii se tem că acestea ar putea fugi cu vreun băiat, fapt care ar aduce o ruşine cumplită, 
care nu este doar a mamei, a familiei, ci a întregului neam. Este una dintre cele mai importante legi nescrise, pe 
care toată lumea o urmează cu sfinţenie. 
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Căsătoria propriu-zisă 
presupune parcurgerea unor 
etape preliminarii, cu caracter 
iniţiatic. Cererea în căsătorie o 
fac părinţii băiatului, venind la 
părinţii fetei şi înţelegându-se la 
preţ pentru mireasă. 

Aşa-numitul „preţ al miresei“ 
înseamnă, de fapt, recunoaşterea 
valorii fetei, ce s-a investit în 
creşterea şi educarea ei, dar 
şi pentru potenţialul aport 
material al ei în casa viitoarei 
familii. Încă de când copiii sunt 
foarte mici, părinţii acestora se 
înţeleg între ei pentru căsătoria 
copiilor lor. Dacă unul dintre 
copii se răzgândeşte, atunci 
consecinţele le va suporta 
familia respectivului. În jurul 
vârstei de 10 ani, fata este 
promisă părinţilor baiatului şi 
se discută despre zestrea pe care urmează să o aducă în casa băiatului (mobilă, veselă, un numar mare de fuste, 
bluze, batice, covoare, perini etc.), iar părinţii băiatului trebuie să dea, la rândul lor, aur, „5 bucăţi de galbeni“, 
sau „cocoşei“, cum le mai spun rromii. Când familia băiatului vine să peţească fata, trebuie să aducă daruri pentru 
viitoarea noră: haine, încălţăminte. „Când se face peţitul, nu este obligatoriu ca fata să se mute în casa băiatului, 
dacă este prea mică, iar dacă se mută va fi luată de soacră şi învăţată să gătească, să spele, să facă curat. Nora va 
dormi cu soacra sau cu surorile băiatului, până când aceasta va împlini vârsta de 14-15 ani. În ziua când are loc 
logodna se organizează o petrecere, unde toţi cei prezenţi se ospătează cu bucate preparate special pentru această 
zi şi petrec cu muzică tradiţională până către dimineaţa“.22 

2. Nunta
Raportat la ansamblul obiceiurilor specifice comunităţilor tradiţionale de rromi, considerăm că momentul 

căsătoriei este şi el unul dintre evenimentele importante din viaţa unei familii. Nu e o legendă că părinţii se 
încuscresc chiar de când copiii lor sunt mici, cum am spus mai sus. „Fata şi băiatul sunt sortiţi unul altuia, încă de 
la naştere, iar viitoarea mireasă e lăsată în casa soacrei din adolescenţă, ca să se obişnuiască cu noua familie“.23

Nunta înseamnă pentru rromii căldărari cel mai important eveniment din viaţa lor, deoarece în această zi este 
momentul întemeierii familiei, trecerea de la statutul de copil la acela de membru responsabil al comunităţii. 
Căsătoria tradiţională reprezintă un ritual care se desfăşoară în mai multe etape. Prima etapă este deplasarea 
peţitorilor la casa fetei pentru a se discuta cu familia fetei şi pentru a se hotărî o întâlnire cu familia băiatului. Încă 
de foarte mici copiii rromi sunt 
educaţi şi pregătiţi pentru acest 
eveniment. La rromii tradiţionali, 
căsătoria se realizează în neamul 
de rromi din care fac parte, 
înrudirea cu alte neamuri de rromi 
sau cu gajei fiind interzisă. 

La nuntă, mireasa nu are 
voie să mănânce şi să bea, dar 
nici cu mirele ea nu trebuie să 
zăbovească prea mult de vorbă. 
Mireasa este supravegheată de 
femei bătrâne, special alese 
pentru acest eveniment, încă 
din timpul logodnei. Tinerii nu 
se cunună religios, ci aşteaptă 
până la vârsta de 18 ani, cand fac 
cununia civilă. Nunta poate avea 
loc în oricare zi din săptămână. 

Peţitul fetei

La joc, bărbaţii cu bărbaţii, iar femeile cu femeile…
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Ca şi la gajei, nunta este un prilej de bucurie şi de distracţie, căci sunt invitaţi toţi membrii comunităţii; se pregăteşte 
multă mâncare şi băutură. Rromii mai înstăriţi sacrifică mulţi porci şi oi, care se pregătesc la ceaun sau la proţap. 
Nunta la rromi este mult mai colorată şi mai veselă decât la majoritari: femeile poartă fuste şi bluze viu colorate, 
lăutarii cântă neîntrerupt, emană în jur o atmosferă de bucurie şi speranţă. 

Pe timpuri, nunta nu era sfinţită de preot, dar exista un jurământ de căsătorie, care este tipic rromilor tradiţionali, 
şi care se practică şi în prezent. Jurământul are loc în ziua nunţii şi se desfăşoară în faţa invitaţilor. Astfel, în faţa 
tinerilor se pune o nicovală şi un ciocan, pe ele se aşează o bucată de slănină, iar pe aceasta se pune sare şi pâine. 
Băiatul o aşează pe fată pe genunchii lui, apoi îi dă să guste pe rând din slănină, sare şi pâine. Fata, la rândul ei, face 
acelaşi lucru şi-şi jură împreună credinţă. Un alt obicei este de a se pune în braţele tinerei mirese un copil mic pentru 
ca ea să fie fertilă. În această zi importantă fata este îmbrăcată într-un capod sau costum alb (fustă şi bluză), romiţele 
nu poartă rochii de mirese, iar băiatul în costum negru şi cu o floare în piept. 

Aşa cum se ştie, la rromii tradiţionali, puritatea fetei – virginitatea – la căsătorie reprezintă o garanţie a trăiniciei 
vieţii de familie. Poate că de aceea mulţi rromi preferă să-şi mărite fetele la vârste fragede, „deoarece, dacă sunt mai 
mari, ele pot greşi, şi este mare păcat, toată viaţa vor avea parte numai de necaz“, ne spune Maria Căldăraru. În cazul 
în care fata nu este „curată“, familiile vor încerca să se înţeleagă, adică familia fetei trebuie să plătească băiatului 
ruşinea pe care i-a provocat-o, ruşine plătită în aur. Dacă cele două familii nu se vor înţelege, există riscul unei situaţii 
conflictuale în cadrul familiei. „După acest eveniment, fata nu va mai ieşi din curte, fiind pedepsită de tată, şi se va 
acţiona în vederea găsirii unui soţ, chiar dacă fata nu mai este „curată“.24

În comunitatea tradiţională, atunci când un soţ nu se înţelege cu soţia, nu se vorbeşte de divorţ ca la majoritari. 
Vin bătrâni din sat şi încearcă să-i împace pe cei doi, iar dacă tot nu reuşesc să-i împace prin sfaturi şi vorbe bune, 
se poate apela la o judecată, ajungându-se la despărţire şi, inclusiv, la plata unor compensaţii băneşti de către cel 
vinovat. De obicei, tinerii, de ruşine şi din respect pentru bătrânii din comunitate, cedează şi încearcă să treacă peste 
neînţelegerile lor. “Atunci când o fată peţită, sau una căsătorită, fuge după altul, familia fetei trebuie să plătească 
băiatului de cinci ori mai mult decât ar fi trebuit să dea el la nuntă sau decât a dat el. Dar aceste cazuri sunt foarte rare, 
deoarece copiii rromi sunt crescuţi în credinţă faţă de cei bătrâni, cu respect faţă de tradiţii“.25

3. Noaptea nunţii
Mai înainte cu câteva zile de nuntă, este pregătită camera tinerilor care urmează să se căsătorească. Camera este 

curată, iar mobila nouă; pe pat este pus un batic alb, confecţionat din acelaşi material din care a fost făcut şi halatul 
în care este îmbrăcată tânăra fată. În seara nunţii, tinerii sunt conduşi în cameră, de obicei de o rudă a băiatului - 
o femeie -, şi li se dă să mănânce şuncă, pâine, sare, iar de băut vin roşu pentru a avea urmaşi. Femeia, va sta la 
uşa camerei până când băiatul va ieşi din cameră şi va spune dacă fata a fost virgină, iar dacă a fost pură – merge 
afară şi îi anunţă pe toţi membrii familiei. Drept răsplată pentru „ajutorul“ dat, această femeie primeşte un cocoş. 
Începe o petrecere, care durează două zile, ca bucurie că fata a fost „curată“. Petrecerea este organizată de familia 
băiatului – masa de „Patǐv“.26 Dimineaţa, fata este îmbrăcată de către soacră în fustă şi bluză, de obicei cele două 
obiecte vestimentare sunt de culoarea roşu, îi împleteşte părul în două cozi şi pe cap îi pune un batic, semn că este 
femeie măritată. „Tânăra aduce apă proaspătă de la o fântâna din apropiere şi le dă socrilor şi mesenilor să bea, iar ea 
primeşte darul de nuntă, apoi, împreună cu soţul şi socrii, pleacă la casa părinţilor ei. Acolo, ritualul se repetă, apoi 
petrecerea continuă până seara târziu, dar, de astă dată, la casa fetei“.278

Iorgu Zmeurica, căsătorită la 13 ani cu un băiat mai mare ca ea cu trei ani, relatează: „Am 84 de ani şi sunt născută 
în comuna Almai, căsătorită în oraşul Piatra Olt. Când am făcut nunta, părinţii mi-au dat zestre mare: obiecte de uz 
casnic, fuste, tacâmuri, salbe cu galbeni, iar familia băiatului a plătit o sumă de bani părinţilor mei“.

4. Interdicţii pentru femeile căsătorite
De obicei, în comunităţile tradiţionale, rolul femeilor este atât de bine definit, încât până şi vestimentaţia 

urmează nişte legi nescrise foarte stricte: 

IV.Priveghiul şi înmormântarea
În spiritul opoziţiei pur-impur, curat-murdar este abordat şi momentul morţii. „În general, nu se vorbeşte 

despre moarte, care este un subiect interzis, tabuu, căci există frica a se vorbi despre moarte, care şi vine şi îl 
caută pe cel care o pomeneşte“.28

„După ce şi-a dat ultima suflare, răposatul este spălat cu apă curată, este stropit cu agheasmă şi îmbrăcat în 
cele mai bune haine, noi, pe care le avea pregătite pentru acest moment dureros din viaţa unui om. Apoi, cu aţă roşie 

Femeia rromă nu are voie:
	  să stea cu capul descoperit (părul neacoperit la femeia măritată având o conotaţie erotică). Bătrânii spun: 

„acoperirea capului este semn că-şi respectă soţul, femeia este ascultătoare şi conştientă de rolul pe care îl 
are în familie“;

	  să meargă înaintea sau în dreptul soţului, ea merge în spatele bărbatului;
	  să treacă prin faţa unui bărbat. Legile nescrise la rromi spun că bărbatul trebuie ocolit;
	  să treacă prin faţa calului (reminiscenţă din nomadism, când exista temerea ca nu cumva calea şatrei să fie 

spurcată);
	  să se apropie de mireasă (dacă femeia rromă respectivă este văduvă ori divorţată).
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şi aţă albă, îi sunt legate mâinile, picioarele şi maxilarul. După ce a fost primenit, mortul este pus în tron, iar langă el 
se pune un săculeţ cu pieptene, oglindă, bani, iar pe piept i se pune o iconiţă sfinţită; la unii rromi, tronul este aşezat 
afară din casă, deoarece se zice că a devenit impur. Acest ritual nu este realizat de membrii familiei, ci de către alte 
persoane, nu neapărat de etnie rromă, cu un status social scăzut, predispus la impurificare sau spurcare“.29

Seara, în curtea celui decedat, se face un foc mare, pe foc fiind arse perne, pături, haine care au aparţinut celui 
care a murit, iar pe lângă foc stau cei care au venit la priveghi şi relatează povestiri despre cel decedat, experienţe 
avute cu el; se povesteşte despre viaţa celui decedat, iar pe la miezul nopţii cei prezenţi sunt serviţi cu mâncare 
şi băutură, avându-se grijă ca lumânările să nu se stingă, la fel şi becurile. Dacă în casă sunt oglinzi acestea sunt 
acoperite cu un material negru, deoarece superstiţia spune ca nu trebuie sa se oglindească în ele decedatul, căci, 
altfel, înseamnă că ar urma încă un mort în familia respectivă. La fereastre şi la uşi se pun mărăcini şi o mătură, 
pentru ca sufletul celui decedat să nu se mai întoarcă acasă, să mai ia pe cineva din familie cu el. Se are grijă 
ca pe lângă cel decedat să nu fie câine sau pisică, deoarece sufletul decedatului s-ar putea transfera la animalul 
respectiv. Dacă acesta a fost un om rău, a făcut lucruri rele, dacă la naşterea a avut „chitie“ 30 (pieliţă) pe cap, se 
spune ca va deveni strigoi şi aceasta se „drege“, adică îi este introdus în inimă, de către un bărbat care se ocupă 
în comunitate de acest ritual, un piron (un cui lung), pentru a nu deveni strigoi. 

Toată comunitatea vine la priveghi şi înmormântare, chiar dacă nu se înţelegeau cu cel decedat. O mare calitate 
a rromilor este că ei sunt uniţi la necaz. Chiar dacă în zilele obişnuite se urăsc, atunci când cineva dă de un necaz 
toţi sar în ajutor. În casele din jurul celui decedat sau în casa unde a murit cineva nu se face mâncare pe timpul cât 
decedatul este ţinut în casă, deoarece mirosul de mâncare ar ajunge la defunct. Şi la ceremonia de înmormântare 
participă toată comunitatea şi, în grup foarte mare, se merge spre cimitirul de la marginea satului. În unele locuri, 
rromii nu se îngroapă în acelaşi cimitir cu majoritarii, pentru că ei consideră că, atunci când într-un cimitir mai intră 
şi animalele satului, din când în când, acest cimitir este spurcat. Când se pleacă spre cimitir, o femeie aruncă o galeată 
cu apă în urma cortegiului, pentru ca cel plecat să nu se mai întoarcă, deoarece morţii nu pot trece peste apă. Bărbaţii 
aruncă bani, semn că plătesc moartea şi, astfel, ei speră că aceasta nu se va mai întoarce curând în comunitate. 

După înmormântare toţi cei prezenţi sunt invitaţi să participe la pomana decedatului, unde se dă mâncare şi 
băutură în cinstea celui înmormântat. Familia alege o fetiţă din comunitate pentru a căra apa celui decedat, timp de 
şase saptamâni. Această fetiţă cară apa la trei case, fiind supravegheată de o bătrână, iar dupa cele şase săptamâni 
fetiţa este plătită în bani şi haine pentru munca depusă. Timp de şase săptamâni, sau chiar mai mult, familia ţine 
doliu, iar la pomana de şase săptămâni ei dau de pomană anumite lucruri, pe care le consideră folositoare celui 
decedat, pe lumea cealaltă. Aceste obiecte se dau unui bărbat străin, dacă cel decedat a fost bărbat, iar dacă a fost 
femeie se dau unei femei. Astfel de lucruri date “de pomană“ pot fi: masă, pat, găleată, mătură, cană, haine şi multe 
alte obiecte. Numele decedatului nu va fi rostit niciodată, deoarece, în credinţa rromă acest fapt ar putea provoca 
întoarcerea sufletului acestuia, care va lua pe cineva din familie.

Interdicţii şi valori rrome 
Spre ilustrare, extragem de la p. 61-63 şi de la p. 65  ale vol. „Gheorghe Sarău şi Elena Radu, Ghidul mediatorului 

şcolar“ (Bucureşti: Editura Vanemonde, 2011) o serie de interdicţii şi valori rrome, în redactarea de mai jos:

Bărbatul nu are voie:
	  să se înfăţişeze fără haină în faţa bătrânilor sau dacă nu sunt îmbrăcaţi într-un pulover;
	  să apară înaintea bătrânilor cu capul descoperit (acest lucru le este permis însă flăcăilor);
	  să discute probleme delicate în prezenţa femeilor, ci doar în sfatul bărbaţilor;
	  să (se) pună naş fară acordul tatălui;
	  să plece noaptea din casă fără acordul tatălui;
	  să spună „soţia mea“, ci „femeia mea“ (La fel şi femeia spune: „omul, bărbatul meu“, şi nu „soţul meu“).

Femeia nu are voie:
	  să se oprească - dacă se întâlneşte cu un bărbat - la mai puţin de cincizeci de centrimetri. (Femeia nu saltă capul, 

dar salută ea prima);
	  să salute un bărbat rrom sau nerrom, dintr-o încăpere, chiar dacă le este musafir (Răspunde la salut, dar nu cu 

privirea spre acesta);
	  să dea mâna cu un bărbat;
	  să se sărute cu un bărbat cunoscut sau necunoscut;
	  să meargă alături de bărbat ori înaintea acestuia (De regulă, ele păşesc cu trei paşi mai în urmă);
	  să intre într-o încăpere, o instituţie etc., înaintea bărbatului;
	  să spună „soţul meu“, ci „omul meu“ (La fel şi bărbaţii spun: „femeia mea“ şi nu „soţia mea“);
	  să treacă prin faţa unui cal, a boilor etc., chiar dacă acestea sunt animalele unui nerrom;
	  să treacă peste un vas cu apă (un lighean, un cazan, o cratiţă etc.), nici măcar peste apa de ploaie colectată 

într-un vas;
	  să lepede acoperământul de pe cap (Dacă, la căldărari, o femeie (nevastă) îşi dă jos baticul, bărbatul o poate 

chema în judecata tradiţională, în kris);
	  să rămână la discuţii (dacă familia are musafiri, femeia vine şi serveşte asistenţa (cu mâncare, cafea etc.) şi 

imediat pleacă);
	  să stea împreună cu bărbatul la petreceri (ceremonii de familie, festivităţi etc.). Femeile stau separat de bărbaţi, 
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Valori rrome

	Familia este esenţa vieţii într-o comunitate tradiţională.
		Sentimentul de solidaritate se regăseşte la nivelul familiei restrânse, dar şi la al celei extinse, într-o manifestare 
profund intensă (Un bolnav internat în spital va fi acompaniat şi „vegheat“ de toate rudele);
		Sentimentul de „frăţie“ în cadrul neamului de rromi (Reversul: uneori se asistă la (auto) delimitări categorice faţă 
de ceilalţi, gajei ori din alte neamuri de rromi. Folclorul rrom conservă, astfel, de mostre: Rrom rromesa, gageo 
gagesa „Rrom cu rrom, gajeu cu gajeu“, O rrom hal bakro, o gageo hal balo „Rromul mănâncă miel, gajeul – 
porc“, Sostar te meres tu, phrala? Te merel o gageo! „De ce să mori tu, frate? Să moară gajeul!“ etc etc. Ca de, 
altfel, şi între neamurile de rromi funcţionează stereotipuri de tipul celui prin care un geambaş de cai este precaut 
în relaţie cu un căldărar, spunând: „Dacă dai mâna cu un căldărar, te-ai îndatorat acestuia!“.
		Sentimente de milă şi de compasiune reale faţă de „om“, în general, de cel în dificultate - în mod special, fără a 
se raporta la etnie („Avea şi omul acolo...“); 
		Sentimentul dreptăţii, al îndreptăţirii celor loviţi, judecaţi ori acuzaţi pe nedrept; 
		Sentiment de recunoştinţă faţă de cei care se poartă uman cu ei, care le sunt empatici;
		Şansă repetabilă („norocul mai dă târcoale““, revine, se mai poate repeta; „timpul circular“). Norocul („baxt“) 
este valoarea cea mai râvnită şi invocată (considerată mai puternică decât „sastipen“ (sănătate);
		Respectul, cinstea, onoarea (toate reunite în cuvântul rrom Patǐv) sunt primordiale între rromi. Respectul este la 
nivel de neam, iar în cadrul neamului – la nivel de rang. Dacă un căldărar este învăţător, dar este sărac, el nu va fi 
acceptat de părinţii căldărari ca să predea copiilor lor. Se cunoaşte, de pildă, o situaţie când, într-o comunitate de 
căldărari, a fost acceptată ca profesoară de limba rromani o profesoară ursăreasă, dintr-o altă localitate, în locul 
unui profesor căldărar, din acest motiv.
		Sentimentul de ruşine evocat în îndemnuri şi interdicţii. „Este ruşine“ (Si laзav), în timp ce la alte popoare 
funcţionează dihotomia „Aşa este bine să faci!“ –„Nu este bine să faci aşa!“ 
		„Pur – impur“ este un concept puternic la rromi, dar funcţionează, extins, şi în relaţia cu ceilalţi; 
		Aurul are valoare de reprezentare (el este moştenit şi transmis de la mamă la fiică, de la soacră la noră) şi nu este 
vândut pentru existenţa diurnă, decât în foarte rari situaţii, ce ţin de necazuri foarte mari (boală, răscumpărarea 
libertăţii etc.). Constituie, aşadar, o mare jignire să îndemnăm pe cineva să-şi vândă aurul pentru a-şi acoperi 
nevoile materiale;
		Coloristica îndrăgită de rromi: roşu, galben, albastru, verde, portocaliu. Se refuză negrul. De pildă, la o expoziţie, 
singurele pliante, în negru, care făceau referire la holocaust, nu au fost consultate şi nici luate de rromi; 
		Încălţăminte nouă (măcar pantofi, dacă nu şi haine noi!) de marile sărbători (cel puţin de Paşte sau pentru un 
eveniment important). Este obligatoriu ca măcar pantofii să fie noi.
		Spirit de independenţă economică, a fi „pe cont propriu“. La unii rromi, cerşitul este firesc, chiar dacă au cele 
trebuincioase („Eu sunt căldărar şi trebuie să plec cu ceva câştigat“. O copilă ursăreasă era pusă de bunică să 
cerşească colivă la cimitir şi la biserică, chiar dacă nu aveau lipsuri materiale. Iar „şiretenia“ este de cele mai 
multe ori un exerciţiu de isteţime, nu de necesitate.).
		Relaţia cu Dumnezeu. Rromii au îmbrăţişat, în decursul istoriei, religia neamurilor de gajei cu care au coabitat. 
Nu se cunoaşte mai nimic despre religia avută la plecarea din India a proto-rromilor şi nici din perioada nomadă. 
În prezent, rromii o venerează pe Fecioara Maria, iar cea mai importantă sărbătoare a rromilor căldărari din 
România este ziua de 8 septembrie, de naşterea Sfintei Marii, zi în care are loc pelerinajul la Costeşti, în judeţul 
Vâlcea, şi la Mănăstirea Bistriţa, dar există pelerinaje şi în alte locuri (v. cel al rromilor ortodocşi din România la 
moaştele Sf. Paraschieva, Iaşi, 14 octombrie) sau în ţările vestice (la statuia Sfintei Sara de la Saint Andre de Sangonis, 
în sudul Franţei - Camargue, 24-25 mai). O religie odată îmbrăţişată de rromi este respectată întrutotul (Dacă un 

dar nu cu spatele la bărbaţi, ci cu faţa spre aceştia;
	  să danseze cu bărbatul/ bărbaţii, la serbări de familie, ale comunităţii rrome tradiţionale etc. Femeile joacă doar 

între ele, la fel – bărbaţii dansează cu bărbaţii, separat;
	  să servească sau să fie servite primele la masă (mai înainte de bărbaţi), la ceremonii, petreceri etc. Femeile îi 

servesc la masă mai întâi pe bărbaţii din celelalte încăperi şi numai după aceea se aşează şi ele, în încăperile 
destinate femeilor, ca să servească masa;

	  să nesocotească sfaturile, indicaţiile date de femeile în vârstă (care le dau celor tinere ori viitoarelor mirese);
	  să încalce regulile pur-impur. Femeia nu are voie, de pildă, să atingă clanţa uşii, decât înfăşurând mâna într-un 

şorţ, într-o bucată de pânză etc. (mai ales dimineaţa, când se ridică din pat). La fel, ca lăuză, femeia nu are voie, 
timp de şase săptămâni de la naştere, să meargă la fântână şi să aducă apă, fiind considerată spurcată etc.); 

	  să-şi depăşească atribuţiile, în raport cu alte femei îndreptăţite (doar femeile respectabile, în vârstă - căsătorite 
ori văduve - au dreptul să „spurce“ o judecată nedreaptă făcută de kris – stabor, prin ridicarea fustei);

	  să neglijeze casa şi educaţia copiilor (femeile se ocupă de tot ceea ce ţine de gospodărie, iar bărbatul este 
responsabil cu relaţiile familiei, cu asigurarea bunăstării materiale).
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În procesul de afirmare a identităţii rrome şi a efortului de demontare a prejudecăţilor şi stereotipurilor rasiale faţă 
de rromi, este esenţial să se realizeze o reconsiderare a valorilor culturale şi spirituale ale acestui popor, cu efecte 
pozitive atât în recâştigarea demnităţii etnice şi a memoriei trecutului pentru etnicii rromi, precum şi a anulării 
clişeelor de imagine şi de gândire negativă faţă de etnia rromă.

1. Delia Grigore, Rromanipen educaţional, Bucureşti 2008, p. 19.
2. Ibidem, p. 24
3.  În calitate de inspector şcolar pentru rromi, am întâlnit într-o unitate şcolară o situaţie specifică în ceea ce priveşte mistica 

purităţii: „...D-na învăţătoare se plânge directorului şcolii că elevul Mihai, din clasa a IV-a, nu mai vine la şcoală. În urma 
discuţiilor avute cu tatăl copilului, directorul află că d-na învăţătoare, avea obiceiul, atunci când elevul se remarca prin 
răspunsurile date – era cel mai bun elev la învăţătură – să îl mângâie pe cap. Copilul, întrebat acasă cum este la şcoală, 
relatase că învăţătoarea îl iubeşte pentru că învaţă bine şi, ca apreciere, îl mângâie pe cap. Tatăl, în acel moment exclamase 
– „Gadjia mi-a spurcat băiatul.“ Menţionăm că învăţătoarea avea o vechime în şcoala respectivă de aproape 30 de ani, dar 
era pentru prima dată când se confrunta cu o astfel de situaţie. Întâmplarea relatată constituie o dovadă în plus în ceea ce 
priveşte importanţa cunoaşterii unor realităţi cutumiare specifice, în vederea eficientizării demersului pedagogic.

4. Delia Grigore, Romanipen educaţional, Ibidem, p. 19
5.  Grigore Delia, Curs de antropologie şi folclor: introducere în studiul elementelor de cultură tradiţională ale identităţii 

contemporane, Credis, Bucureşti, 2001.
6.  Potrivit Deliei Grigore este de remarcat rolul pe care femeia bătrână îl are în comunitatea tradiţională. Chibzuirea, 

înţelepciunea unei phuri daj poate rezolva un conflict grav într-un mod foarte eficient. Femeia bătrână participă la judecăţi 
având rol nu doar de spectator ci de reglator al procesului de judecată – în situaţii în care se consideră că există riscul unei 
nedreptăţi, aceasta poate ridica fusta sau simulează acest fapt ca o ameninţare cu impurificarea. Dacă totuşi se întâmplă acest 
lucru, atunci cel spurcat are parte de dispreţul comunităţii, fiind considerat impur. De asemenea, binecuvântarea primită de 
la i phuri daj  păzeşte de orice nenorocire ca şi binecuvântarea de la Dumnezeu.

7.  Aspecte specifice justiţiei cutumiare rrome culese de la bunicul meu Căldăraru Constantin, anul 2008.
8. Mărturie oferită de bunicul meu, Căldăraru Constantin, anul 2003.
9.  Delia Grigore, Op. cit. – femeia nu este inferioară bărbatului, ea trebuie însă să-şi înţeleagă rolul în familie. Ea este 

responsabilă cu normele noastre, ea este cea care asigură PAKIV-ul, prin puritate trupească şi implicit sufletească, prin 
naşterea de copii. Tot neamul este fericit atunci când se nasc copii, iar noua mamă se bucură de consideraţie.

10.  Mărturii oferite de bătrâna Căldăraru Maria, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr.31A. Când există teama că femeia 
gravidă ar dori să renunţe la sarcină, în primele 3-4 luni, este atent supravegheată de către soacră şi de femeile din comunitate.

11.  Gheorghe Sarău, Delia Grigore, Istorie şi tradiţii rrome, Salvaţi Copii – p. 38, Ocupaţia Ursăritului reflectă, de fapt, un 
obicei cu semnificaţii magice, respectiv taumaturgice, apotropaice, fertilizare.

12. Mărturii oferite de bătrâna Căldăraru Maria, localitatea Piatra-Olt, str. Sportivilor nr. 31 A.
13.  Vezi şi Grigore Delia, Curs de antropologie şi folclor. Introducere în studiul elementelor de cultură tradiţională ale 

identităţii contemporane, Editura CREDIS, Bucureşti, 2001, p. 95.
14. Ibidem.
15. Reguli prezentate de bunicul meu, Căldăraru Constantin, anul 2003.
16. Practici prezentate de Stănescu Orania, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr. 15.
17. Mărturie oferită de bunicul meu, Căldăraru Constantin, rrom căldărar.
18.  Astfel de aspecte le-am constatat în unităţile şcolare cu pondere importantă a elevilor de etnie rromă. Cadrele didactice nu 

înţelegeau de ce aveau astfel de nume, amuzante chiar din perspectiva acestora. Cunoaşterea elementelor de cultură şi de 
spiritualitate locală ajută la înţelegerea şi inclusiv la succesul demersului educaţional.

19. Acest descântec a fost cules de la bătrâna Adam Elena, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr. 13.
20. Idem.
21. Ibidem.
22.  De la Stănescu Orania, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr. 15.
23. Mărturie oferită de Adam Elena, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr. 13.
24. Datele au fost culese din comunităţi tradiţionale de rromi, din jud.Olt, de la femeile bătrâne: Căldăraru Maria si Adam Elena.
25. Mărturie oferită de Căldăraru Maria, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr. 37.
26. Termen/principiu de viaţă la rromii tradiţionali şi care reflectă onoarea şi cinstea.
27. Aceste informaţii au fost culese de la femeia căldărăreasă Stănescu Orania, localitatea Piatra – Olt, str. Sportivilor nr. 15.
28. Ibidem.
29. Mărturie oferită de bunicul meu, Căldăraru Constantin, rrom căldărar.
30. Termen popular pentru copiii născuţi cu o pieliţă pe cap.

De asemenea, în demersul de realizare a acestui studiu, am întreprins activitate de cercetare în comunităţi tradiţionale de rromi 
căldărari, ursari, spoitori, vătraşi din jud. Olt. Mulţumesc pe această cale bătrânilor rromi (femei şi bărbaţi) – adevăraţii purtători 
de spiritualitate şi identitate rromă – care m-au ajutat în demersul de conturare a unor realităţi culturale, care se mai păstrează 
în comunităţile noastre de rromi tradiţionali.

Note

rrom se jură strâmb, va merge automat la preot ca să fie dezlegat pentru jurământ fals, dar repetarea procedurii nu 
este încurajată de preot, irepetabilitatea fiind o condiţie minimală, pentru ca Dumnezeu să ierte fapta). 
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Salutul. O baxtǎripen

Bună ziua! Laćho dǐves! / Droboj tut!
Bună dimineaţa! Laćhi texarin!
Bună seara! Laćhi rǎt!
Noapte bună! Rǎt laćhi! / Sov Devleça!
La revedere! Aćh Devleça! (cel care pleacă) / Зa 
Devleça! (cel care rămâne)

Rugăminte / Permisiune / Ordin 
Mangipen / Mukhipen / Òrdino

Ascultaţi-mă! Aśunen man!
Du-te afară! Зa avri!
Du-te înăuntru! Зa andre!
Iartă-mă! Jertisar man!
Îmi daţi voie să merg la toaletă? Mukhen man te зav 
k-i muterlin / xïndelin?
Îmi permiţi să …? Mukhen man te...?
Închide telefonul! Phande o telefòno!
Îţi mulţumesc! Naisarav tuqe! / Palikerav tuqe!
Linişte! Aćh moça!
Nu faceţi gălăgie! Na keren baromuj!
Nu fugi! Ma naś!
Nu fura! Ma ćor!
Nu înjura! Ma kuś!
Nu minţi! Ma xoxav!
Nu striga! Ma ćingarde!
Nu vă bateţi! Na maren tumen!
Nu vorbiţi deodată! Na vakǎren jekhevaxtesθe!
Pot să …? Śaj / aśti te...? 
Spune-mi …! Phen manqe...!
Stai jos! Beś tele!
Veniţi înăuntru! Aven andre!
Vino aici! Av orde / kathe!

Urări. Baxtalǎrimata

Bine ai venit! Miśto avilǎn!
Bine te-am găsit! Miśto arakhlem tut!
Casă de piatră! Barrutno kher!
Crăciun fericit! Baxtalo Krećùno!
Drum bun! Laćho drom! / Baxtalo drom!
La mulţi ani! Bute berśenθe! / Te trais but berśa!
Paşte fericit! Baxtali Patradǐ!
Poftă bună! Xa Devleça! / Guglo manro! / Xa tire 
sastipnasθe! / Laćho apetìto!1 
Să dea Domnul! Te del o Devel!
Să dea Dumnezeu noroc! Te del o Devel baxt!
Să fii fericit! Te aves baxtalo!

Să fii sănătos! Te aves sasto!
Să ne ajute Dumnezeu! Te vastdel amen o Devel!
Să păzească Domnul! Te arakhel o Devel!
Să te audă Domnul! Te aśunel tut o Devel!
Un An Nou fericit! Baxtalo Nevo Berś!

Întrebări uzuale. Labǎrde pućhimata

Cine a fost afară? Kon sas avri?
Cine lipseşte de la şcoală? Kon na si k-i śkòla?
Cine vrea să citească? Kon kamel te drabarel?
Cine vrea să scrie la tablă? Kon kamel te xramosarel 
k-i kali phal?
Cine vrea să răspundă, să ridice mâna! Kon kamel te 
del angle, te vazdel o vast!
Cine este gata? Kon agorisardǎs?
Cine vrea să vină în excursie? Kon kamel te avel 
anθ-i ekskùrsia?
Unde mergi? Unde vei pleca? Kaj зas? Kaj зasa?
Unde ai fost? Kaj sanas?
Unde locuieşti? Kaj beśes?
Unde este familia ta? Kaj si tiri famìlia?
Unde este băiatul tău/ fata ta? Kaj si tiro ćhavo / tiri 
ćhaj?
Unde este tatăl tău / mama ta? Kaj si tiro dad / tiri daj?
Unde este cartea? Kaj si o lil?
Unde sunt banii? Kaj si e love?
De unde eşti? Kaθar san?
De unde vii? Kaθar aves?
Care este numărul tău de telefon? Savo si tiro 
telefonosqo gin?
Care dintre voi a spart geamul? Savo maśkar 
tumenθe pharavdǎs i felǎstra?
Care dintre voi a deschis uşa? Savo maśkar tumenθe 
putardǎs o udar?
Pe care dintre copiii dumneavostră îl căutaţi? Saves 
anθar tire ćhaven roden les?
Cu care profesor vreţi să vorbiţi? Save siklǎrneça 
kames te vakǎres?
Câţi ani ai? Sode berśa si tut?
Câţi fraţi ai? Sode phrala si tut?
Câţi elevi sunteţi în clasă? Sode siklǒvne san anθ-i 
klàsa?
Câte persoane locuiţi aici? Sode зene beśen kathe?
Cât este ceasul? Sode si o ćàso?
Ce faci? Ce ai făcut? So keres? So kerdǎn?
Ce cauţi aici? Ce ai căutat acolo? So rodes kathe? So 
rodǎn kothe?
Ce ai găsit? So arakhlǎn?
Ce ai mâncat? Ce vrei să mănânci? So xalǎn? So 
kames te xas?

Prof. drd. Ionel Cordovan,
Şcoala „Puiu Sever“ din Ineu, jud. Bihor
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PE TEMATICĂ EDUCAŢIONALĂ  
ÎN COMUNICAREA CU RROMII 
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Ce ai scris? So xramosardǎn?
Ce vrei să citeşti? So kames te drabares?
Ce vrei de la mine? So kames manθar?
Ce noutăţi sunt? So nevimata si?
Ce sport îţi place? So spòrto plaćal tut?
Ce mâncare preferi? So xaben ćajlǒl tut?
În ce clasă eşti? Anθ-i savi klàsa san?
În ce zi suntem? Anθ-o savo děs sam?
În ce lună vei pleca în... ? Anθ-o savo ćhon tu зasa 
anθ-o/anθ-i... ?
În ce an te-ai născut? Anθ-o savo berś bijandilǎn?
La ce număr locuieşti? K-o savo gin beśes?
La ce liceu vrei să te înscrii? K-o savo licèvo kames 
te зas?
Cum te cheamă? Sar akharel tut?/ Sar bućhos? Savo 
si tiro anav?
Cum eşti? Sar san?
Cum ai ajuns aici? Sar areslǎn kathe?
Cum vei pleca acasă? Sar telǎresa khere?

La grădiniţă. K-i xurdelin/barŏrri

Câţi copii aveţi înscrişi la grădiniţă? Sode ćhave si 
tumen andrexramosarde k-i xurdelin?
Câţi copii frecventează grădiniţa? Sode ćhave phiren 
k-i xurdelin?
De ce nu vin copiii dvs. la grădiniţă? Sosθar na 
phiren tire ćhave k-i xurdelin?
Vă rog să mă anunţaţi (telefonic, e-mail) dacă 
intervine vreo problemă şi copilul nu poate veni 
la grădiniţă! Mangav tumen te зanǎren man (k-o 
telefòno vaj k-o emaìlo) kana si varesavi problèma 
thaj o ćhavorro n-aśti avel k-i xurdelin!
Pagina de facebook a grădiniţei este... E xurdelinǎqe 
feisbukosqi patrin si...
Aveţi copii care nu sunt înscrişi la grădiniţă? Si tumen 
ćhave save na si andrexramosarde k-i xurdelin?
Copilul / copiii dvs. au mai frecventat grădiniţa? 
Tumaro ćhavo / tumare ćhave maj phirde k-i xurdelin?
La ce distanţă se află grădiniţa faţă de comunitate? 
K-o savo duripen si i xurdelin e komunitetaθar?
În ce limbă studiază copiii dvs? Anθ-i savi ćhib 
siklǒven tumare ćhave?
Vorbiţi sau înţelegeţi limba rromani? Vakǎren vaj 
xatǎren i rromani ćhib?
De ce consideraţi că este importantă pentru copil 
grădiniţa? Sosθar patǎn ke si importànto i xurdelin 
vaś o ćhavo?
Ce le place copilului/ copiilor dvs. să facă la 
grădiniţă? So plaćal ćajlǒl tumare ćhaven te keren 
k-i xurdelin?
Dacă doriţi să vă înscrieţi copilul / copiii la 
grădiniţă trebuie să completaţi un dosar de 
înscriere! Kana kamen te andrexramosaren tumare 
ćhaves / ćhaven k-i xurdelin, trebal te pheren jekh 
andrexramosaripnasqo dosàro! 
Copilul meu nu are certificat de naştere. Îl pot înscrie 
la grădiniţă? Mirre ćhaves na si les bijandipnasqo 
certifikàto. Aśti te anglexramosarav les k-i xurdelin?
Aveţi posibilitatea să vă înscrieţi copilul / copiii la 
o grupă cu predare în limba: Si tumen o śajutnipen 

te anglexramosaren tumare ćhaves / ćhaven k-jekh 
grùpa e siklǒvipnaça anθ-i ćhib:
- română rumunikani
- rromani rromani
- maghiară magiarikani
- germană germanikani
- slovacă slovakikani
- sârbă serbikani
- ucraineană ukrainikani
- turcă xoraxani
- cehă ćehikani
- rusă rusikani
- croată kroatikani
- italiană italikani
- spaniolă hispanikani
- franceză francuzikani
- engleză anglikani

La grădiniţă pot fi înscrişi copiii care au vârsta 
cuprinsă între 3 şi 6 ani. K-i xurdelin śaj aven 
andrexramosarde e ćhave save si len maśkar trin thaj 
śov berśa. 
Doresc să îmi înscriu copilul în grupa cu predare în 
limba rromani, deoarece vorbeşte şi înţelege numai 
limba rromani! Kamav te andexramosarav mirre 
ćhaves k-i grùpa kaj siklǒl pes anθ-i rromani ćhib, 
kodolesqe ke o ćhavo vakǎrel thaj xatǎrel nùmaj i 
rromani ćhib!
La grădiniţă, copilul are nevoie de: K-i xurdelin, e 
ćhaves trebal lesqe:
- ghiozdan gonorro
- creioane colorate rangǎrde angarne
- două creioane de scris duj xramosaripnasqe 
angarne
- acuarele akvarèle
- hârtie creponată krecome papìri
- lipici ćatrin
- radieră gùma
- ascuţitoare ćhinǎrni
Aceasta este sala grupei mici / mijlocii / mari! 
Kadaja si e tikne / maśkarutne / bare grupaqi sàla!
Vă rog să veniţi până la grădiniţă! Mangav tumen te 
aven зi k-i xurdelin!
Copilul dvs. este bolnav? Tumaro ćhavo si nasvalo?
Copilul suferă de o boală care necesită o atenţie 
specială? Le ćhaves si les jekh nasvalipen savo trebal 
les jekh speciàlo dikhipen?
Copilul dvs. nu vede bine la tablă! Îi trebuie ochelari 
de vedere! Tumaro ćhavo na dikhel miśto! Trebal lesqe 
dikhvalinǎ! 
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Copilul dvs. nu aude bine! Tumaro ćhavo na aśunel 
miśto!
Copilul dvs. nu înţelege bine limba română! Tumaro 
ćhavo na xatǎtel miśto i rumunikani ćhib!
Doriţi să vă înscrieţi copilul la grădiniţa estivală? 
Kamen te andrexramosaren tumare ćhaves k-e 
milajesqi xurdelin?
La grădiniţă copilul îşi formează deprinderi şi 
abilităţi necesare pentru intrarea în şcoală. K-i 
xurdelin o ćhavo formisarel pesqe siklǒvimata thaj 
phirnimata save trebal lesqe kana astarel i śkòla.
În ce măsură l-a ajutat frecventarea grădiniţei pe fiul 
/ fiica dvs. din clasa pregătitoare /cl. I? Anθ-o savo 
ćhand vastdǎs tumare ćhaves o phiripen k-i xurdelin 
kana astardǎs e anglekeripnasqi / jekhto klàsa?
Ce metode de educaţie credeţi că sunt bune? So 
edukaciaqe metòde patǎn ke si laćhe?
Ce sugestii aveţi în legătură cu...? So mangimata si 
tumen vaś...?
Cine se ocupă mai mult de copil / copii acasă? Kon 
liel pes / kerel butǐ e ćhaveça khere?
Responsabilităţile dvs. ca părinte în educarea 
copilului sunt... Tumare dutǎ / responsabilitèturǎ sar 
dad / daj anθ-e ćhavesqi edukàcia si...
Copilul dvs este foarte cuminte! Tumaro ćhavo si but 
bixutilo!
Acesta este portofoliul copilului dvs.! Kadava si 
tumare ćhavesqo portofòlio!
Rezultatele evaluării iniţiale ale copilui dvs. sunt...  
E anglutne evaluaciaqe rezultàturǎ line tumare 
ćhavesθar si...
Relaţia comunitate-grădiniţă este importantă? Cum/ 
cu ce credeţi că vă implicaţi în această relaţie? Si 
importànto i relàcia xurdelin-komunitèta? Sar / soça 
lien kotor anθ-i kadaja relàcia?
Şedinţa cu părinţii grupei... va avea loc … E dadenqo 
kidipen anθar i grùpa... avela inkerdo...
Vă invit să participaţi la o masă rotundă pe tema 
„Importanţa grădiniţei în educarea copilului“. 
Akhavav tumen te lien rig k-o kidipen e temaça „E 
xurdelinǎqi importànca anθ-e ćhavesqi edukàcia“.
Aţi fost ales preşedintele Comitetului Reprezentativ 
al Părinţilor grupei...! Sanas alosardo / alosardi sar o 
prezidènto E Dadenqo Reprezentativone Komitetosqo 
anθar i gùpa...
Şedinţa Comitetului Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală 
va avea loc... O kidipen E Dadenqo Reprezentativone 
Komitetosqo p-i śkòla avela inkerdo...
Aţi fost desemnat ca membru în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii, deoarece copilul dvs. 
studiază într-o clasă cu predare în limba rromani!2 
Sanas anavǎrdo sar mèmbro anθ-e Śkolaqo 
Administratìvo Konsìlo, kodolesqe ke tumaro ćhavo 
siklǒl anθ-jekh klàsa k-i savi o siklǒvipen si anθ-i 
rromani ćhib!
Vă rog să însoţiţi copiii până la staţia de autobuz! 
Mangav tumen te зan e ćhavença зi anθ-e 
autobuzosqo aćhavipen!
Vă invităm să participaţi la serbarea de: Akharas 
tumen te lien kotor k-e ćhavenqe baredǐvesa vaś:
- Crăciun O Krećùno
- 1 Martie O 1-to Trintonaj

- 8 Martie O 8-to Trintonaj
- 8 Aprilie O 8-to Śtartonaj
- Paşte I Patradǐ
- 1 Iunie O 1-to Jùnio
Copilul dvs.: vorbeşte frumos, se comportă frumos, 
desenează frumos, cântă frumos, colorează frumos... 
Tumaro ćhavo: vakǎrel śukar, phiravel pes laćhes, 
ćitrel śukar, gilabel śukar, rangǎrel laćhes...
Volumul vocabularului copilului este bogat / mediu / 
sărac. E ćhavesqe vokabularosqo volùmo si barvalo / 
maśkarutno / ćorro.
Copilul este privit de colegii săi de grupă ca: bun 
coleg, sensibil la problemele celorlalţi / preocupat 
mai mult de sine / egoist. O ćhavo si dikhlo pesqe 
kolegurenθar sar: laćho kolègo, xatǎralo ka-e 
kolaverenqe pharimata, liel pes maj but pesqe 
butǎnça.
Îi place copilului dumneavoastră la grădiniţă? De ce? 
Plaćal / ćajlôl tumare ćhavesqe k-i barrǒri? Sosθar?
Copilul dumneavoastră recunoaşte următoarele 
animalele domestice: Tumaro ćhavo prinзarel e 
avutne kherutne зivutren:
- câine ʒukel 
- căţea зukli
- căţel rikono
- pisică mùca 
- cocoş baśno
- găină kaxni / khajni
- raţă raćni
- gâscă papin
- curcan lutuno / tutkàno
- curcă lutuni / xoraxani kaxni
- bou guruv 
- vacă guruvni 
- cal grast 
- iapă grastni 
- măgar xer 
- măgăriţă xerni
- oaie bakri
- berbec bakro 
- ţap buzno
- capră buzni
- porc balo 
- scroafă bali 
- iepure śośoj 
- iepuroaică śośojni
Copilul dumneavoastră recunoaşte următoarele 
animalele sălbatice: Tumaro ćhavo prinзarel e avutne 
veśesqe зivutre:
- şoarece kermuso 
- arici kanralo balo / kanzùrka
- şarpe sap 
- şopârlă śipïrka
- broască źàmba/ maròka/ xutǎvni 
- urs rićhino
- lup ruv 
- căprioară veśesqi buznǒrri
- cerb ćèrbos / śingvaзalo
- veveriţă pendexni / lolanзi
- vulpe resutni 
- mistreţ veśesqo balo
- cârtiţă kïrtica
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- leu śagar / lèvos
- tigru tìgros
- leopard levopàrdo
- elefant elefànto / vastini 
- zebră zèbra 
- girafă źiràfa / menǎli
- crocodil krokodìlo
- hipopotam hipopotàmo / paněsqo grast 
- maimuţă majmùna 
- pasăre ćirikli 
- papagal papagàlo
- porumbel pelistro
- cioară koràngos / kurung
- barză lelèka
- coţofană kakaràśka
- vultur phakhvaзvalo / theś
- fazan fazànos
Copilul dumneavoastră ştie să numere până la 20. 
Tumaro ćhavo зanel te ginavel зi k-o 20.
- 1 jekh 
- 2 duj 
- 3 trin 
- 4 śtar 
- 5 panʒ
- 6 śov
- 7 efta 
- 8 oxto 
- 9 enǎ 
- 10 deś 
- 11 deśujekh 
- 12 deśuduj 
- 13 deśutrin 
- 14 deśuśtar 
- 15 deśupanʒ
- 16 deśuśov 
- 17 deśuefta 
- 18 deśuoxto 
- 19 deśuena 
- 20 biś
Copilul dumneavoastră recunoaşte următoarele 
culori: Tumaro ćhavo prinзarel e avutne ranga: 
- alb parno 
- negru kalo 
- gri gri / ućharali rang
- roşu lolo 
- roz rozolo / rozoli rang
- galben gàlbeno, źïlto
- portocaliu ranćalo
- albastru bodlo / màvis / vùnoto / sìnio / kìko 
- violet violèto / phuvǎlalo
- verde zèleno 
Copilul dumneavoastră recunoaşte următoarele 
forme geometrice: Tumaro ćhavo prinзarel e avutne 
geometrikane fòrme:
- cerc truj
- pătrat śtariglano
- triunghi triànglo / trinriglano
- dreptunghi vortiglo
Copilul dumneavoastră ştie noţiunile despre timp: 
Tumaro ćhavo prinзarel e vaxtesqe nòcie: 
- ceasul: oră, minut, secundă o ćàso: òra, minùto, 
sekùnda

- zilele săptămânii: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, 
sâmbătă, duminică e kurkesqe dǐvesa: lujdǐves, 
marcidǐves, tetradǐ, źojdǐves, paraśtuj, sàvato, kurko
- lunile anului: ianuarie, februarie, martie, aprilie, 
mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 
noiembrie, decembrie e berśesqe ćhona: januàra, 
februàra, trinto naj, śtarto naj, maj, jùnio, jùlio, 
àgusto, septèmbra, oktòbra, novèmbra, decèmbra
- anotimpurile: primăvara, vara, toamna, iarna e 
berśivaxta: o anglomilaj/ paśmilaj, milaj, durmilaj/ 
durǎrdomilaj/ angloivend, ivend.
Cum se comportă copilul dumneavoastră acasă? Sar 
phiravel pes khere tumaro ćhavo?
Copilul are probleme de comportament: se bate 
cu alţi copii, vorbeşte urât cu ceilalţi copii sau cu 
personalul grădiniţei. Le ćhaves si les phiravipnasqe 
problème: marel pes avere ćhavença, vakǎrel 
зungales avere ćhavença vaj e xurdelinǎqe 
manuśença.
Copilul dumeavoastră este sociabil, are mulţi prieteni 
la grădiniţă. Tumaro ćhavo si amalikano, si les but 
amala k-i xurdelin.
Copilul dumneavoastră este retras. Tumaro ćhavo si 
cirdino rigaθe / si laзano.
Copilul dumneavoastră nu au mai venit la grădiniţă 
de... zile. Din ce cauză? Tumaro ćhavo na maj avilǎs 
k-i xurdelin... děsenθar. Sosθar?
Sunteţi mulţumit de condiţiile în care învaţă 
copilul dumneavoastră la grădiniţă? Sen najsarde 
e kondicienθar anθ-e save siklǒl tumaro ćhavo k-i 
xurdelin?

La şcoală. K-i śkòla

În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care 
au împlinit 6 ani până la 31 august. Anθ-e 
anglekeripnasqi klàsa śaj te aven andrevramosarde e 
ćhave save kerde/ pherde śov berśa зi k-o trǎnda thaj 
jekh àgusto.
Dacă copilul împlineşte 6 ani în perioada 31 
august 31 decembrie, şi doriţi să-l înscrieţi în 
clasa pregătitoare, atunci trebuie să îl evalueze un 
psiholog.3 Kana o ćhavo kerel śov berśa maśkar 
31 àgusto thaj 31 decèmbra, thaj mangen te 
andrexramosaren les k-e anglekeripnasqi klàsa, 
atùnć, jekh psihològo trebal te kerel lesqi evaluàcia. 
În clasa I pot fi înscrişi copiii care au împlinit 7 ani 
până la 31 august.4 Anθ-i jekhto klàsa śaj te aven 
andrevramosarde e ćhave save kerde/ pherde efta 
berśa зi k-o trǎnda thaj jekh àgusto.
Dacă copilul împlineşte 7 ani în perioada 31 august 
31 decembrie şi doriţi să-l înscrieţi în clasa I, atunci 
trebuie să îl evalueze un psiholog. Kana o ćhavo 
kerel efta berśa maśkar 31 àgusto thaj 31 decèmbra, 
thaj kamen te andrexramosaren les anθ-i jekhto klàsa, 
atùnć, jekh psihològo trebal te kerel lesqi evaluàcia. 
Pentru înscrierea în clasa pregătitoare / clasa I, 
dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: Vaś o 
andrexramosaripen k-e anglekeripnasqi / jekhto 
klàsa, e anglexramosaripnasqo dosièro trebal te 
anderǎrel:
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- cerere de înscriere andrexramosaripnasqo 
mangipen
- copie după certificatul de naştere a copilului kòpia 
palal e bijandipnasqo certifikàto e ćhavesqo
- copie după actele de identitate ale părinţilor kòpia 
palal e зenutne dokumènturǎ e dadenqe
- adeverinţă medicală sastǎripnasqo ćaćaripen
- dosar dosièro
Festivitatea de deschidere a anului şcolar va avea loc 
la ora... E śkolutne berśesqo putaripnasqi festivitèta 
avela k-i òra...
Predarea la clasa în care va învăţa copilul 
dumneavoastră se face în limba română / rromani / 
maghiară /... O siklǎripen k-i klàsa anθ-i savi siklǒl 
tumaro ćhavo kerel pes anθ-i rumunikani / rromani / 
magǎrikani... ćhib.
Sunteţi de acord cu studierea limbii materne rromani 
de către copilul dumneavoastră?5 Mangen kaj tumaro 
ćhavo te siklǒl i dajutni rromani ćhib.
Limba maternă rromani se studiază 3-4 ore pe 
săptămână, iar istoria şi tradiţiile rromilor o oră pe 
săptămână pentru elevii claselor a VI-a şi a VII-a. I 
dajutni rromani ćhib siklǒl pes trin-śtar òre/ kurko, 
haj i història thaj e rromenqe tradìcie jekh ćaso / 
kurko vaś e siklǒvne anθar i śovto thaj eftato klàsa.
Mă numesc... Sunt învăţătorul / învăţătoarea 
copilului dumneavoastră. Mirro anav si / Me sem 
/ Man akharel man / Man bućhol man... Sem tire 
ćhavesqo siklǎrno / siklǎrni.
Cine este dirigintele / diriginta clasei... ? Kon si o 
dirigìnto / i dirigìnta vaś i klàsa... ?
Vă rog să mă urmaţi pentru a vă prezenta sala de 
clasă în care va învăţa copilul dumneavoastră. 
Mangav tumen te aven palal manθe kaj te sikavav 
tumenqe i klàsa anθ-i savi siklǒvela tumaro ćhavo.
Mobilierul din sala de clasă este nou / vechi. 
O mobilièro anθar i klàsa si nevo / purano.
Săptămâna viitoare vor sosi manualele noi. Anθ-o 
avutno kurko aresena e neve pustika.
Manualele digitale le puteţi accesa pe site-ul www.
edu.ro. E digitàlo pustika aśti te dikhen len p-o sàjto 
www.edu.ro.
În clasa... elevul are nevoie de următoarele rechizite 
/ materiale:... Anθ-i klàsa... le siklǒvnes trebal lesqe e 
avutne śkolutne butǎ:
Elevii din clasa... au... ore / săptămână. E siklǒvnen 
anθar i klàsa... si len... òre anθ-jekh kurko.
Orarul clasei... este următorul... E klasaqo oràro si...
Orele de limba rromani sunt planificate în zilele 
de... de la orele... E rromane ćhibǎqe òre si thovdine 
anθ-e děsa... kaθar e òre...
În primele două săptămâni se va desfăşura evaluarea 
iniţială a copiilor. Anθ-e anglutne duj kurke avela 
kerdi e ćhavenqi astaripnasqi evaluàcia.
Prima şedinţă cu părinţii a clasei... va avea loc... O 
jekhto dadenqo kidipen anθar i klàsa... inkerela pes...
Ordinea de zi a şedinţei este... O kidipen si les sar 
děsesqi òrdina...
Aveţi posibilitatea să depuneţi dosar pentru rechizite 
gratuite şi bursă socială6. Si tumen o śajutnipen te 
keren dosièro vaś e bilovenqe śkolutne butǎ thaj vaś i 
sociàlo bùrsa.

Dosarul pentru rechizite şi bursă socială trebuie să 
conţină: O dosièro vaś e bilovenqe śkolutne butǎ thaj 
vaś i sociàlo bùrsa trebal te anderǎrel:
- cerere mangipen
- anchetă socială sociàlo ankèta
- copie ale actelor de identitate ale părinţilor kòpia 
palal e зenutne dokumènturǎ e dadenqe
- copie ale certificatelor de naştere ale copiilor kòpia 
palal e bijandipnasqe certifikàturǎ e ćhavenqe
- adeverinţe de venit lovenqe ćaćarimata
- alte acte de venit aver lovenqe dokumènturǎ
- declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care 
nu realizează niciun venit deklaràcia po pesqo 
godorvalipen vaś e зene save na-i len nijekh lovenqi 
xaning
- dosar dosièro
Dosarul pentru ajutorul „Euro 200“ trebuie să conţină7: 
O dosièro vaś o vastdipen „Euro 200“ trebal te 
anderǎrel:
- Adeverinţă cu venitul brut realizat pe luna februarie 
sau cupoanele de pensie, şomaj, pensie de urmaş sau 
pensie alimentară (venitul brut pe membru de familie 
nu trebuie să depăşească 150 de lei) O ćaćaripen e 
brutone lovenqe sumaça ankalavde p-o ćhon februàra 
vaj e kupònurǎ palal i pènsia, o śomàźo, i pènsia vaś 
o avutno зeno e familiaqo vaj e xabematenqi pènsia (e 
brùto lovenqi sùma p-jekh familiaqo зeno te na nakhel 
prdal 150 lèvurǎ) 
- Adeverinţă de la Direcţia de finanţe că nu realizează 
venituri din activităţi autorizate (atât pentru elevii 
din mediul urban cât şi pentru cei din mediul rural) 
Ćaćaripen kaθar e Financenqi Dirèkcia ke na 
ankalaven love anθar e krisǎrde aktivitamata (vi vaś 
e siklǒvne save beśen anθ-e fòrurǎ vi vaś kodola save 
beśen anθ-e gava)
- Anchetă socială pentru verificarea veridicităţii 
declaraţiilor de venit, efectuată de autorităţile 
locale Sociàlo ankèta kaj te dikhel pes kana e 
lovenqi deklaràcia si ćaći vaj na, kerdi e thanutne 
autoritetenθar
- În cazul părinţilor divorţaţi, copie după hotărârea 
de divorţ Kana e dada si xulavde, kòpia palal e 
xulavipnasqi decìzia 
- Copii xerox ale cărţilor de identitate sau ale 
certificatelor de naştere ale membrilor familiei Kòpie 
palal e зenutne dokumènturǎ vaj palal e bijandipnasqe 
certifikàturǎ зenenqe anθar i famìlia
- Adeverinţă de elev sau student pentru fraţi E 
siklǒvnesqo vaj e studentosqo ćaćaripen vaś e phrala
- Adeverinţă eliberată de şcoală pentru media generală / 
calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul 
şcolar precedent (excepţie fac elevii clasei pregătitoare) 
Ćaćaripen dino e śkolaθar vaś i generàlo mèdia / 
kalifikatìvo vi vaś o gin e bimotivisarde biavilimatenqo 
anθar o anglutno śkolutno berś (e siklǒvne anθar e 
anglekeripnasqi klàsa na anena len)
- Copie după paşapoartele părinţilor (să nu fi plecat 
consecutiv 6 luni în ultimii 2 ani) Kòpia palal e 
dadenqe paśapòrturǎ (te na avilinesas avri gele śov 
konsekutìvo ćhona anθar e palutne duj berśa)
- Cerere Mangipen
- Dosar Dosièro
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- Media generală trebuie să fie cel puţin 7 şi media 
10 la purtare pe semestrul I I generàlo mèdia trebal 
te avel po cïra efta thaj e phiravipnasqi mèdia p-o 
jekhto semèstro te avel deś
Vă rog să citiţi şi să semnaţi Acordul de parteneriat 
pentru educaţie!8 Mangav tumen te drabaren vi 
te telxramosaren E parteneriatosqo akòrdo vaś i 
edukàcia!
Acordul de parteneriat pentru educaţie se 
încheie pe durata învatamântului obligatoriu!9 E 
parteneriatosqo akòrdo vaś i edukàcia si kerdo vaś o 
vaxt e musajutne siklǒvipnasqo!

Îndatoririle elevilor. E siklǒvnenqe dutǎ

Să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, 
precum şi pe colegii săi. Te respektisarel i śkòla, laqe 
mandavimata vi manuśen, tha' vi penqe koleguren.
Să aibă un comportament care să nu afecteze 
sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 
celorlalţi în unitatea şcolară. Te avel len jekh 
phiravipen savo te na azbal e averenqo sastipen, 
arakhipen, dignipen thaj vestipen anθ-i śkòla.
Să frecventeze regulat cursurile conform programului 
şi să participe la activităţi extracurriculare. Te phiren 
regulàt k-e òre palal o dino progràmo vi te lien rig 
ka-e avriśkolutne aktivimata.
Să respecte prevederile Regulamentului intern al 
unităţii şcolare şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
al Ministerului Educaţiei. Te respektisaren e mangimata 
anθar E śkolaqo andrutno regulamènto thaj anθar E 
organizisaripnasqo thaj funkcionisaripnasqo śkolenqo 
regulamènto anθar o anglouniversitàro siklǎripen, 
dino kaθar o Ministèro e Edukaciao.
Să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului 
propriu de învăţare. Te siklǒven palal penqo nivèlo vi 
rìtmo e siklǒvipnasqo .
Să se prezinte, în clasa a XI-a şi a XII-a, la cursuri cu 
manuale cumpărate pentru fiecare disciplină studiată. 
Anθ-i deśujekhto thaj i deśudujto klàsa, te aven k-i 
śkòla e kinde pustikença vaś svàko disciplìna. 
Să se implice direct şi să răspundă solicitării 
profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca 
personalitate. Te lien rig dirèkt thaj te kanden 
e siklǎrnen kana mangen te barǎren penqo 
personalitèto.
Să păstreze în bună stare baza materială a şcolii şi să 
folosească cu grijă manualele transmisibile puse la 
dispoziţie gratuit de către şcoală. Te inkeren laćhes e 
śkolaqo materiàlo bàza thaj te labǎren bare dikhipnaça 
e pustika save trebal te irinen len palpale śkolaθe.
Să manifeste o conduită decentă şi neagresivă Te avel 
len jekh śukar thaj biagresìvo phiravipen.
Să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl 
prezinte ori de câte ori este necesar profesorului/
părintelui/dirigintelui. Te avel len anθ-o svàko dǐves e 
siklǒvnesqo lilorro thaj te sikaven les sodevar trebal 
le siklǎrnesqe / dadesqe / dirigintosqe.
Să nu utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de 
curs, în caz contrar, aparatele vor fi reţinute de către 

profesor, predate directorului adjunct, sub proces 
verbal şi înmânate părintelui sau tutorelui la sfârşitul 
anului şcolar. Te na labǎren e mobìlo telefònurǎ 
anθ-e òre, mamuj e telefònurǎ avena line e 
siklǎrnesθar, dine e dujtone direktorosqe, anθar jekh 
verbàlo-procèso, thaj avena palpale dine e dadenqe 
ka-e śkolutne berśesqo agor.
Să nu părăsească incinta şcolii în timpul programului 
decât cu bilet de voie de la profesorul de la a cărui 
oră se învoieşte, de la diriginte sau de la profesorul 
de serviciu. Te na inklǒn anθar e śkòla kana si len 
òre nùmaj kana si len mukhipnasqo bilèto kaθar o 
siklǎrno kasθar mangen pen, kaθar o dirigìnto vaj 
kaθar e arakhipnasqo divesutno siklǎrno.

Să respecte agentul de pază care asigură protecţia 
elevilor; acesta are dreptul să-i legitimeze pe elevi, să 
le interzică fumatul în incinta şcolii şi are obligaţia 
de a semnala diriginţilor, învăţătorilor, profesorilor 
de serviciu, direcţiunii, orice abatere săvârşită de 
elevi. Te respektisaren e arakhipnasqo manuśes, 
savo arakhel e siklǒvnen, kadava aśti te mangel 
e siklǒvnenθar e dokumènturǎ, te na mukhel len 
te cïrden anθar i thuvali anθ-i śkòla thaj si les i 
obligàcia te phenel e diriginturenqe, e siklǎrnenqe, e 
arakhipnasqe divesutne silkǎrnenqe, e direktorurenqe 
orsavo nasulipen savo sas kerdo e siklǒvnenθar.

Drepturile elevilor10. E siklǒvnenqe xakaja

„Elevii din învăţământul de stat se bucură de toate 
drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de 
stat acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile 
conferite de calitatea de elev.“ E siklǒvnen anθar e 
themesqo siklǎripen si len e savorre konstitucionàlo 
xakaja. E siklǒvnen anθar e themesqo akreditisardo 
siklǎripen si len barrabarripen anθ-e savorre xakaja 
dine e siklǒvnesqe kalitetaθar.
„Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ 
nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.“ 
Nijekh aktivitèta organizisardi anθ-i śkòla na śaj 
azbal e siklǒvnenqi personalitèta thaj lenqo dignipen.
„Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, 
are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele 
evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic 
respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica 
modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În 
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situaţia în care argumentele nu sunt considerate 
satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se 
pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru 
soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori 
de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.“ 
O siklǒvno vaj lesqo legàlo reprezentànto si len o 
xakaj te kontestisaren e evaluaciaqe ćhanda thaj e 
rezultàturǎ. I kontestàcia si kerdi kodole siklǎrnesqe, 
saves si les i obligàcia te ćaćarel e evaluaciaqe 
ćhanda thaj e rezultàturǎ. Kana e ćacarimata na 
si dòsta, o siklǒvno / pesqo legàlo reprezentànto 
śaj te vakǎrel e śkolaqe direktoroça, savo, vaś e 
kontestaciaqo rezolvisaripen, anavǎrela specialitetaqe 
siklǎrnen, save na siklǎren k-i kodoja klàsa.
„Elevii din învăţământul de stat beneficiază de 
învăţământ gratuit. Elevii pot beneficia de burse 
sau de alte forme de sprijin material şi financiar 
pentru studii, acordate în condiţiile legii. „E siklǒvne 
anθar e themesqo siklǎripen xuden jekh bilovenqo 
siklǒvipen. E siklǒvne śaj xuden bùrse vaj aver 
materiàlo thaj financiàro vastdipnasqe fòrme vaś o 
siklǒvipen, dine anθ-e legàlo kondìcie.
„În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă 
psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, 
ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, 
muzee, manifestări cultural sportive şi la transportul 
în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.“ 
Anθ-e siklǒvipnasqo periòdo, e siklǒvne xuden 
psihologikano thaj sastipnasqo bilovenqo vastdipen. 
Sakadja, si len o xakaj te lien bilèturǎ tikne timineça 
ka-e spektàkulurǎ, muzèvurǎ, kulturalikane-sportosqe 
kidimata, ka-o khethano transpòrto, p-i bàza e 
siklǒvnesqo lilo resqo, save si les savorre vìze.
„Elevii din învăţământul de stat au dreptul să fie 
evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, 
pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile 
şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine 
civică exemplară. „E siklǒvne anθar e themesqo 
siklǎripen si len o xakaj te aven aśarde thaj te xuden 
prèmivurǎ thaj dinimata vaś e laćhe rezultàturǎ line 
ka-e śkolutne thaj avrǎlśkolutne aktivimata, sar vi 
vaś o but laćho civikano phiravipen.
„Elevii din învăţământul obligatoriu (până în clasa 
a X-a inclusiv) primesc gratuit manuale şcolare. 
Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din 
învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un 
venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic 
decât salariul minim brut pe economie.“ E siklǒvne 
anθar o musajutno siklǎripen (зi anθ-i deśto klàsa) 
xuden bilovenqe śkolutne pustika. Xuden, sakadja, 
vi e siklǒvne an-θar o oprutno sekundàro siklǎripen, 
savenqe dada ankalaven jekh lovenqi sùmǎr, p-jekh 
familiaqo зeno, egàlo vaj maj tikni sar o mìnimàlo 
brùto pokipen p-i ekonomìa. 

Obligaţiile părintelui / reprezentantului 
legal11: E dadesqe / e legalone 
reprezentatosqe dutǎ:

“Să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţie 
a principiilor, valorilor şi normelor de conduită 

susţinute de şcoala la care este înscris elevul. „Te liel 
pesqe i responsabilitèta kaj te vazdel e edukaciaqe 
princìpie, molimata thaj phiravipnasqe nòrme 
opreinkerde e śkolaθar k-i savi si andrexramosardo 
o siklǒvno.
„Să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea 
pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara 
şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul 
acesteia.“ Te liel pesqe, khethanes e siklǒvneça, i 
responsabilitèta vaś orsavi butǐ e siklǒvnesqi kerdi 
avrǎl e śolaθar, tha` savi aśti te rimol e śkolaqo 
prestìźo.
„Să respecte prevederile Regulamentului intern 
al unităţii şcolare, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar al 
Ministerului Educaţiei“. Te respektisarel e mangimata 
anθar E śkolaqo andrutno regulamènto thaj anθar 
E organizisaripnasqo thaj funkcionisaripnasqo 
regulamènto e angleuniversitarone siklǒvipnasqo dino 
kaθar o Minstèro e Edukaciaqo.
„Să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a 
elevului la cursuri şi să informeze şcoala de îndată 
ce se impune absenţa acestuia de la program“. Te 
vastden e siklǒvnes te avel svakone dǐvesesθe k-i 
śkòla thaj te avel les jekh patǐvalo xurǎvipen thaj te 
зanǎren i śkòla kana n-aśti avel k-o progràmo. 
„Să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care 
poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/
sociale a elevului“. Te зanǎren i śkòla dikhindoj 
orsavi butǐ, savi aśti te laćhǎrel e siklǒvnesqi śkolutni 
situàcia.
„Să dea curs solicitării conducerii instituţiei de 
învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua 
măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a 
elevului.“ Te kanden so phenen e śkolaqe śerutne 
orsodevar si trebutnes, kaj te liel pes decìzie vaś e 
siklǒvnesqo phiravipen vaj śkolutni situàcia. 
“Să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe lună 
pentru a discuta cu învăţătorul/dirigintele situaţia 
şcolară a copilului.“ Te aven k-i śkòla po cïra jekhvar 
po ćhon kaj te vakǎrel e siklǎrneça / dirigintoça palal 
e siklǒvnesqi śkolutni situàcia.
“Să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, 
condiţii decente de învăţare la domiciliu.“ Te 
kerel e ćhavesqe palal lesqe śajutnimata, laćhe 
siklǒvipnasqe kondìcie k-i beślin, khere.
“Să trateze cu respect şi consideraţie instituţia 
şcolară şi pe reprezentanţii ei.“ Te phiravel pes 
patǐvaça karing i śkolutni institùcia thaj karing laqe 
reprezentànturǎ. 

Sancţiuni acordate elevilor prevăzute 
de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar12: Punǎ dine e siklǒvnenqe 
xramosarde anθ-e Organizisaripnasqo thaj 
Funkcionisaripnasqo Regulamènto anθar 
o anglouniversitàro siklǎripen:

„observaţie individuală“ individuàlo observàcia
„mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa Consiliului 
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clasei/ Consiliului profesoral“ ćingardipen kerdo 
anglal i klàsa thaj / vaj anglal E klasaqo konsìlivo / 
E siklǎrnenqo konsìlivo 
„mustrare scrisă“ xramosardo ćingardipen
„retragerea temporară sau definitivă a bursei“ o 
vaxtutno vaj savaxtutno cirdipen e bursaqo 
„eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile“ 
o avridinipen kaθar e kùrsurǎ vaś trin-panз dǐvesa
“mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă, din 
aceeaşi şcoală“ o disciplinàro paruvipen k-jekh aver 
paralèlo klàsa, anθar sakodoja śkòla
„mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, 
cu acceptul conducerii unităţii primitoare“ o 
disciplinàro paruvipen k-jekh aver śkòla, e akceptoça 
kaθar i śkòla anθ-i savi avela ingerdo o siklǒvno.

Sancţiuni acordate elevilor13 prevăzute 
de Regulamentul intern: Punǎ dine e 
siklǒvnenqe xramosarde anθ-o Andrutno 
regulamènto: 

„Vor fi amendaţi cu 10 lei elevii care vor fi prinşi 
fumând în incinta şcolii. Suma va fi eliberată contra 
unei chitanţe şi va fi plătită în 24 de ore. Banii vor 
fi folosiţi pentru a sponsoriza activităţi extraşcolare; 
dacă elevii sunt prinşi fumând de mai mult de 3 ori, 
de fiecare dată li se va scădea nota la purtare cu un 
punct.“ Avena globosarde deśe levurença e siklǒvne 
save cirdena anθar i thuvali anθ-i śkòla. Vaś e 
globaqo pokipen dela pes jekh kitànca savi avela 
pokindi anθ-e biś thaj śtar ćàsurǎ. E love avena 
istemisarde kaj te keren pen avriśkolutne aktivimata; 
kana e siklǒvne si xudine ke pien tutùno maj but sar 
trinvar, svakone dataθe tiknǎrela pes lenqi nòta ka-o 
phiravipen jekhe punktoça.
„Vor fi sancţionati cu scăderea notei la purtare cu 
1 punct, elevii care:“ Avena punisarde, tiknǎrindoj 
lenqi phiravipnasqi nòta, e siklǒvne save:
- „vor fugi de la ore sau vor pleca de la ore în pofida 
interdicţiei cadrului didactic“ naśena vaj telǎrena 
kaθar e òre vi kana e siklǎrne na mukhen len
- „îşi vor menţine ţinuta indecentă: păr lung, 
piercinguri, cercei în urechi (băieţii), machiaj 
şi manichiură stridentă (fetele), după ce au fost 
atenţionaţi de două ori“ inkerena penqe jekh 
bipatǐvalo phiravipen: lùnga bala, pìrsingurǎ, ćenǎ 
anθ-e kana (ka-e ćhave), zoralo mujesqo rangǎripen 
thaj e najorrǎnqo śukarǎripen (ka-e ćhaja), palal so 
kerdǎs pes lenqe observàcia dujvar
„Vor fi sanctionati cu scăderea notei la purtare 
cu 2 puncte elevii care vor aduce înjurii la adresa 
cadrului didactic.“ Avena punisarde, tiknǎrindoj lenqi 
phiravipnasqi nòta duje punkturença, e siklǒvne save 
akuśena e siklǎrnen.
„Vor fi sancţionaţi cu confiscarea telefonului mobil 
elevii al căror telefon sună în oră, care îl folosesc 
pentru convorbiri sau pentru a face fotografii; 
telefonul va fi confiscat pe baza unui proces-verbal 
şi va fi înapoiat la sfârşitul anului şcolar.“ Avena 
punǎrde, liindoj pes o telefòno kaθar e siklǒvne, 
savenqo telefòno baśel anθ-i òra, save vakǎren vaj 

keren fotografìe anθ-i òra; o telefòno avela lino anθ-i 
bàza jekhe mujutne-procesosqi thaj avela palemdino 
ka-e śkolutne berśesqo agor.
“Elevii care nu vor avea asupra lor uniforma şcolară 
sau care vor avea ţinută indecentă, de trei ori la 
rând, vor fi pedepsiţi cu 2 ore de muncă în folosul 
şcolii, iar dacă vor refuza efectuarea pedepsei, li se 
va scădea nota la purtare cu un punct.“ E siklǒvne 
save na plùraven o śkolutno xurǎvipen vaj save na 
phiraven jekh patǐvalo xurǎvipen, trine rendurenθe, 
avena punǎrde kaj te keren duj òre butǐ vaś e śkolaqo 
valo, haj kana na kamen te keren butǐ, tiknǎrela pes 
lenqi phiravipnasqi nòta jekhe punktoça.
„În funcţie de gravitatea abaterilor, elevii pot fi 
sancţionaţi, la sugestia dirigintelui, a psihologului 
şcolar sau a comisiei de disciplină, cu muncă 
voluntară în folosul şcolii; în cazul în care elevul 
refuză pedeapsa, i se scade nota la purtare cu 1 
punct.“ Palal e dośenqo pharipen, e siklǒvne aśti 
te aven punǎrde ka-o phenipen e dirigintosqo, e 
śkolutne psihologosqo vaj e disciplinaqi komisiaqo, 
kaj te kerel butǐ vaś i śkòla; kana o siklǒvno na kamel 
te kerel butǐ, tiknǎrela pes lesqi phiravipnasqi nòta 
jekhe punktoça. 

În comunitate. Anθ-i komunitèta

Câţi copii aveţi? Sode ćhave si tumen?
Câţi copii aveţi înscrişi la grădiniţă? Dar la şcoală? 
Sode ćhave si tumen andrexramosarde ka-i 
xurdelin?Tha’ ka-i śkòla?
La ce şcoală sunt înscrişi copiii dumneavoastră? În 
ce clasă? K-i savi śkòla si andrexramosarde tumare 
ćhave? Anθ-i savi klàsa?
Copiii dumneavoastră studiază limba rromani? 
Tumare ćhave siklǒn i rromani ćhib?
Copiii dumneavoastră au participat la concursuri 
şi olimpiade de limba rromani? Tumare ćhave line 
kotor k-e konkùrsurǎ vaj k-e olimpiàde e rromane 
ćhibǎqe?
Aveţi copii înscrişi la liceu sau la facultate? Si tumen 
ćhave kaj ʒan k-o licèvo vaj k-i fakultèta?
Câţi copii aveţi care nu frecventează şcoala? Sode 
ćhave si tumen kaj na ʒan k-i śkòla?
Ce probleme întâmpinaţi în educaţia copilului? So 
pharimata si tumen anθ-e tumare ćhavesqi edukàcia?
Din ce cauză nu frecventează copilul / copiii dvs. 
grădiniţa / şcoala? Sosθar na ʒal tumaro ćhavo / 
tumare ćhave / k-i barǒrri / śkòla?
Până în data de... copilul dvs. a acumulat un număr 
de... absenţe nemotivate. Зi anθ-i dàta... tumaro 
ćhavo kidǎs... bimotivisarde biavilimata k-i śkòla.
Copilul dumneavoastră înţelege limba română? 
Tumaro ćhavo xatǎrel i rumunikani ćhib?
Copilul dvs. are probleme de sănătate? Tumare 
ćhaves si les sastipnasqe pharimata?
Are copilul cu ce să se îmbrace şi să se încalţe? Le 
ćhaves si les soça te xurǎvel pes thaj te podǐsarel pes?
Copilul dumneavoastră are rechizite? Tumare ćhaves 
si les śkolutne butǎ / rekizìte?
Care sunt priorităţile dumneavoastră? Save si tumare 



56

prioritèturǎ?
Este educaţia copilului o prioritate pentru 
dumneavoastră? Si tumare ćhavesqi edukàcia jekh 
prioritèto vaś tuqe?
Ce meserie aţi dori să practice copilul dumnevoastră 
în viitor? So butǐ / profèsia kamenas te avel tumare 
ćhaves kana avela baro?
Aveţi copii care au abandonat şcoala? Din ce motiv? 
Si tumen ćhave kaj mukhlen i śkòla? Savo sas o 
motìvo?
În ce clasă au abandonat şcoala? Anθ-i savi klàsa 
mukhlen i śkòla?
Doriţi să vă înscrieţi în programul „A doua şansă“ 
învăţământ primar sau gimnazial? Kamen te 
andrexramosaren tumen anθ-o progràmo „I dujto 
baxt“ primàro vaj gimnaziàlo siklǒvipen.
Programul „A doua şansă“ poate fi organizat la 
sfârşitul săptămânii, în timpul vacanţelor şcolare sau 
în lunile de vară. O progràmo „I dujto baxt“ śaj te 
avel inkerdo ka-o agor e kurkesqo, anθ-e śkolutne 
vakànce vaj anθ-e milajesqe ćhona.
Înscrierea copiilor la grădiniţă / şcoală se face în 
perioada... E ćhavenqo andrexramosaripen ka-i 
barǒrri / śkòla kerel pes anθ-i periòda...
În această perioadă şcoala efectuează recensământul 
copiilor care trebuie înscrişi la grădiniţă sau la 
şcoală. Anθ-i kadaja periòda i śkòla kerel e ćhavenqo 
ginavipen, save trebal te aven andrexramosarde k-i 
xurdelin vaj k-i śkòla.
Dacă doriţi, vă pot ajuta la completarea documentelor 
pentru înscrierea copiilor la grădiniţă / şcoală. Te 
mangen śaj te vastdav tumen te pheren e lila vaś e 
ćhavenqo andrexramosaripen ka-i xurdelin / śkòla.
Haideţi să completăm împreună cererea de înscriere 
la grădiniţă / şcoală: Haj te xramosaras khethanes e 
andrexramosaripnasqo mangipen vaś i barǒrri / śkòla:
- numele şi prenumele părintelui / reprezentantului 
legal e dadesqo / e legalone reprezentatosqo anav 
thaj angloanav
- domiciliul părinţilor e dadenqo beśipnasqo than
- seria şi numărul cărţii de identitate i sèria thaj o gin 
e зenutne lilesqo
- numele şi prenumele copilului e ćhavesqo anav thaj 
angloanav 
- data naşterii copilului e bijandipnasqi dàta
- CNP-ul copilului e ćhavesqo CNP
- limba de predare e siklǎripnasqi ćhib
Vă rog să mergeţi la medicul de familie pentru a 
solicita o adeverinţă medicală pentru înscrierea 
copilului la grădiniţă / şcoală. Mangav tumen te зan 
k-e familiaqo dòktoro thaj te mangen jekh sastipnasqo 
ćaćaripen vaś e ćhavesqo andrexramosaripen k-i 
xurdelin / śkòla. 
Din câte persoane este compusă familia 
dumneavoastră? Câţi sunt adulţi, câţi sunt copii? 
Anθar sode ʒene si kerdi tumari famìlia? Sode si bare 
manuśa, sode si ćhave?
Aveţi membri din familie care sunt plecaţi în 
străinătate? Dacă da, câţi? Si зene anθar tumari famìlia 
save si gele avrutne themenθe? Kana va, sode ʒene?
Ce studii aveţi? So śkòle/ stùdie si tumen?
Toţi membrii familiei au documente de identitate? 

Savorre familiaqe зenen si len зenutne dokumènturǎ?
Câte persoane lucrează din familia dumneavoastră? 
Sode manuśa anθar tumari famìlia keren butǐ?
Cu ce vă ocupaţi? So butǐkeres?
Ce probleme întâmpinaţi în obţinerea unui loc de 
muncă? Save pharimatença malaven tumen kana 
kamen te roden jekh butǎqo than?
Ce alte surse de venit mai aveţi? So aver lovenqe 
xaninga si tumen?
Beneficiaţi de ajutor social? Xuden / Lien sociàlo 
vastdipen?
Ce condiţii trebuie să îndepliniţi ca să beneficiaţi de 
ajutor social? So kondìcie si te pheren kaj te xuden o 
sociàlo vastdipen?
Pentru a beneficia de ajutorul social trebuie să 
prestaţi... zile de muncă / lună în folosul comunităţii. 
Kaj te xuden o sociàlo vastdipen trebal te keren butǐ vaś 
e komunitetaqo valo... butǎqe dǐvesa anθ-jekh ćhon.
Beneficiaţi de alocaţie suplimentară? Xuden / Lien 
suplimentàro alokàcia?
Dacă copiii dumneavoastră cumulează mai mult de 
20 de absenţe nemotivate, atunci nu mai beneficiaţi 
de acest drept. Kana tumare ćhave keren maj but sar 
20 bićaćarde nanaimata, atùnć na maj lośaren pen 
kadale xakajesθar.
Copiii dumneavoastră beneficiază de bursă socială / 
de merit? Tumare ćhave xuden sociàlo / aśaripnasqi 
bùrsa?
Aveţi casă proprie sau locuiţi împreună cu părinţii / 
rudele? Si tumen tumaro kher vaj beśen khethanes 
tumare dadença / nǎmurença?
Din ce material este construită casă în care locuiţi? 
Anθar so materiàlo si vazdino o kher anθ-o savo 
ʒiven?
Din câte camere este compusă casa în care locuiţi? 
Anθar sode kherkotora si kerdo o kher anθ-o savo 
beśen?
Deţineţi acte de proprietate pe casa în care locuiţi? Si 
tumen proprietetaqe / theripnasqe dokumènturǎ vaś o 
kher anθ-o savo beśen?
Deţineţi: televizor, frigider, aragaz, maşină de spălat, 
calculator, căruţă, maşină? Si tumen: televizòro, 
śudrǎrno, gazenqo bov, thovipnasqi maśìna, 
kompùtero, vurdon, àuto?
Există reţea de internet în comunitate? Si 
internetosqo netvòrko anθ-i tumari komunitèta?
Ce animale aveţi în gospodărie? So ʒivutre si anθ-i 
tumari kheresqi bar?
Deţineţi teren agricol? Dacă da, îl lucraţi? Si tumen 
agrìkolo phuv? Kana va, barǎren vareso p-i laθe?
Ce sursă de apă aveţi? So paněsqe xainga si tumen?
Cum relaţionaţi cu autorităţile locale: Sar xatǎren 
tumen e thanutne autoritetença:
- Primărie Mujalin/Primaria
- Şcoală Śkòla
- Poliţie Porale/Śingalin
- Dispensar medical Sastipnasqo dispensàro
- Biserică Khangeri
Câţi rromi trăiesc în comunitate? Sode rroma ʒiven 
anθ-i komunitèta?
Câte case sunt în comunitate? Sode khera si anθ-i 
komunitèta?
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Mai există spaţiu pentru noi construcţii în 
comunitate? Maj si thana anθ-i komunitèta kaj te 
vazden neve khera?
Ce religie au rromii din comunitatea dumnevoastră? 
So relìgia si le rromen anθar tumari komunitèta?
Cu ce se ocupă rromii din comunitatea 
dumneavoastră? So butǐ keren e rroma anθar tumari 
komunitèta?
Ce meserii tradiţionale se practică în comunitatea 
dumneavoastră? Save tradicionàlo profèsie keren pen 
anθ-i tumari komunitèta?
Toţi membrii comunităţii vorbesc limba rromani? 
Savorre зene anθar i komunièta vakǎren i rromani 
ćhib?
Copiii / tinerii vorbesc limba rromani? E ćhave / e 
terne vakǎren i rromani ćhib?
Ce se ştie în comunitate despre istoria rromilor? 
So ʒanel pes anθ-i komunitèta palal e rromenqi 
història?
Câte persoane din comunitate au absolvit liceul? Dar 
facultatea? Sode зene anθar i komunitèta agorisarde 
o licèvo? Tha’ i fakultèta?
Din ce neam faceţi parte? Anθar savo nǎmo san?
Ce tradiţii sunt păstrate în comunitate? Save tradìcie 
si inkerde anθ-i komunitèta?
Care este starea drumurilor din comunitate? Sar si e 
droma anθar i komunitèta?
Aveţi săpate şanţuri de scurgere a apei? Si tumen 
xunavde paněsqe thavdipnasqe śàncurǎ / xoxoja?
Cum se alimentează comunitatea cu apă? Kaθar liel i 
komunitèta pani?
Există în comunitate baie comunală? Si anθ-i 
komunitèta / khethani thovlin?
Există magazine alimentare în comunitate? Si anθ-i 
komunitèta xabenesqe bikinlinǎ?
Unde depozitaţi gunoiul menajer? Kaj thon e 
kheresqe gunoja?
Oamenii din comunitate au contracte cu o firmă de 
salubrizare? Le manuśen anθar i komunitèta si len 
kontràkto jekhe uźaripnasqi firmaça? 
Cine se ocupă de salubrizarea străzilor din 
comunitate? Dar de împrejurimile comunităţii? Kon 
kerel e ulicaqo uźaripen anθ-i komuniteta? Tha’ e 
komunitetaqe trujalimatenqo?

Există centru de zi în comunitate? Si dǐvesesqo 
cèntro anθ-i komunitèta?
Au fost organizate grădiniţe sau şcoli estivale în 
comunitate? Sas inkerde milajesqe barǒrrǎ vaj śkòle 
anθ-i komunitèta?
Doriţi să vă înscrieţi copilul la grădiniţa / şcoala 
estivală? Kamen te andrexramosaren tumare ćhaven 
ka-e milajesqi xurdelin/śkòla?
Vă invităm să participaţi la: Akharas tumen te lien rig:
- Şcoala părinţilor k-e Dadenqi śkòla
- Ziua porţilor deschise k-e Putarde udarenqo dǐves
- şedinţa cu părinţii k-e dadenqo malavipen
- serbarea grupei / clasei k-e grupaqo / klasaqo 
baredǐvesaripen
- şedinţa Consiliului de Administraţie k-o kidipen e 
Administraciaqo Konsilivosqo
- şedinţa Consiliului Local k-o kidipen e Thanutne 
konsilivosqo
- excursia la... anθ-i ekskùrsia k-o/i/e...
- programul organizat cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Rromilor k-o progràmo inkerdo vaś e Rromenqo 
Maśkarthemutno Dǐves 
Ce proiecte au fost implementate în comunitate? So 
projèkturǎ sas implementisarde anθ-i komunitèta?
Ce relaţie aveţi cu: So relàcia si tumen e avutne 
ʒenença: 
- primarul o mujalo
- asistentul social o sociàlo vastdutno
- expertul pentru rromi o ekspèrto vaś e rroma
- directorul şcolii e śkolaqo śerutno / dirèktoro
- profesorii e siklǎrne
- profesorul de limba rromani e rromane ćhibǎqo 
siklǎrno
- mediatorul şcolar o śkolutno mediatòro / 
maśkarǎrno
- poliţistul o poralo / o śingalo
- medicul de familie e familiaqo dòktoro / sastǎrno
- asistentul medical e sastipnasqo vastdutno
- mediatorul sanitar o sastǎrutno mediatòro / e 
sastipnasqo maśkarǎrno
- preotul o raśaj
Cum credeţi că va arăta comunitatea peste 10 ani? 
Sar patǎn ke sikavela i komuniteta palal deś berśa?

1 Gheorghe Sarău, Dicționar român-rrom, Bucureşti: Sigma, 2012 p. 216.
2  Cf. art. 5 al. 2 lit. a din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar.
3 Cf. art. 6 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015.
4 Cf. art. 5 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015.
5 Cf. art. 4 din Metodologia privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne.
6 Cf. art. 13 din Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
7  Cf. art. 7 din Legea nr. 269/16.06.2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare.
8 Cf. modelului de Acord de parteneriat pentru educaţie publicat pe situl http://www.edu.ro/index.php/articles/3318.
9  Cf. modelului de Acord de parteneriat pentru educaţie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău. 
10 Secţiunea a 3-a din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.
11  Acord de parteneriat pentru educaţie al Şcolii Gimnaziale „Puiu Sever“ Ineu.
12 V. art. 118 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.
13  Acord de parteneriat pentru educaţie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău. 

Note
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COMUNICAREA DINCOLO DE PREJUDECĂţI – 
DOAR UN DEZIDERAT?

Muzeul Toleranţei în Los Angeles - SUA are două uşi. Pentru a intra trebuie să alegi. Una din uşi are 
inscripţia „cu Prejudecăţi“, cealaltă „fără Prejudecăţi“. Dacă alegi uşa cu inscripţia „fără Prejudecăţi“ uşa 

este închisă, vizitatorul nu poate intra. Toţi vizitatorii trebuie să intre prin uşa pe care scrie „cu Prejudecăţi“, 
chiar dacă acest lucru le crează unora disconfort. Ar fi de dorit ca toţi cei care comunică să fie conştienţi de acest 
adevăr pe care deja Voltaire l-a recunoscut în secolul al XVII-lea, respectiv, faptul că avem cu toţii prejudecăţi. 

Prejudecata conduce la ură, ura induce radicalism exprimat prin cuvinte şi radicalismul cuvintelor induce 
radicalismul faptelor. Acest lucru ne este reamintit tot timpul de către una din autorităţile cele mai importante 
în materie de crime cauzate de ură şi intoleranţă şi în materie de combatere a acestora, Simon Wiesenthal, care 
susţine că trebuie să depăşim prejudecăţile, trebuie să combatem ura şi trebuie să promovăm toleranţă1.

De ce?
Deoarece intoleranţa este o lipsă de respect2 pentru credinţele şi obiceiurile altora, diferite de ale noastre. 

Oamenii sunt excluşi sau respinşi datorită religiei, sexului, apartenenţei etnice sau chiar a înfăţişării lor. 
Voltaire susţine că „Prejudecata este opinie fără judecată“3, ea este formată în prealabil fără o cunoaştere reală 

despre o persoană sau un grup de oameni. Prejudecăţile implică stereotipuri4, care reprezintă generalizarea unor 
aspecte individuale la un întreg grup. Discriminarea5 este acţiunea indusă de prejudecăţi şi înseamnă tratarea 
inegală a indivizilor sau grupurilor în raport de apartenenţa etnică, religioasă, clasă socială, sex, înfăţişare şi 
altele. Aceasta, la rândul ei, înseamnă o sursă importantă de conflicte în lume.

În secolul XX civilizaţia umană aproape s-a autodistrus cu mai multe ocazii, a cauzat două Războaie Mondiale, 
Holocaustul, genociduri şi conflicte etnice violente. Oare s-a schimbat Lumea la început de nou mileniu? 
Uitându-ne la harta lumii, ascultând ştirile, constatăm că omenirea este departe de a fi învăţat lecţia toleranţei. 
„Ura, alternativa rea la toleranţă“6 cum o numeşte Simon Wiesenthal, este greu de stirpat. 

Una din ideologiile cele mai distructive din secolul trecut, dar care nu a dispărut din lume nici în prezent, este 
rasismul. Rasismul7 este o construcţie ideologică fără o bază ştiinţifică pe care am moştenit-o de la străbunii 
noştri şi care s-a înrădăcinat adânc cultural şi susţine inegalitatea biologică şi intelectuală a raselor umane. Este 
folosit pentru a legitima inegalitatea dintre oameni şi opresiunea. Rasismul şi practicile rasiale există în fiecare 
colţ al lumii. Actele rasiale variază de la limbaj ofensiv folosit, până la excluderea unor grupuri victimizate şi a 
unor indivizi de la muncă, locuinţă sau alte servicii adecvate, mergând până la violenţă şi crimă. Nici un grup 
rasial sau etnic nu este ferit de aceste acte şi atitudini toxice.

De fapt, nu există rase, doar culturi, religii şi grupuri etnice care pot fi studiate ştiinţific. Conform Articolului 
1 al Declaraţiei Drepturilor Omului ale Naţiunilor Unite „Toate fiinţele umane sunt născute libere şi egale în 
demnitate şi drepturi“.

Poate că nu există loc mai bun de a concentra eforturile antirasiale decât educaţia copiilor şi tinerilor despre 
rasism şi metode de combatere. Rasismul este puternic atât timp cât există promotorii şi practicanţii lui şi soluţia 
este că numai educând generaţia următoare se poate reduce eficient numărul acestora.

Pentru a putea acţiona eficient împotriva prejudecăţilor puse în acţiune prin diferitele forme de discriminare8 
existente în prezent sunt imperativ necesare cunoaşterea şi acceptarea istoriei. Totuşi, rezistenţa împotriva 
intoleranţei nu este doar un concept pur istoric. În timp ce comemorăm lupta împotriva rasismului şi fascismului 
din trecut, nu trebuie să uităm să continuăm lupta şi azi. Din păcate zeci de ani după al II-lea Război Mondial 
spectrul rasismului şi al prejudecăţilor nu a dispărut din lume. De fapt, în multe ţări, grupuri rasiste şi xenofobe 
sunt în ascendenţă din nou. 

Neorasismul9 nu mai este bazat pe caracteristici fizice, ci are la bază diferenţele culturale. Superioritatea unei 
rase nu este primordial în această nouă abordare, ci cultura care stă la baza identităţii naţionale. Neorasismul 
susţine că amestecul cultural periclitează identitatea naţională. 

Xenofobia10, teama faţă de alţii este transpusă în respingere, ostilitate sau violenţă împotriva imigranţilor sau 
minorităţilor. Generaţia noastră va trebui să opună rezistenţă noilor forme de rasism şi faţă de diferitele forme de 
discriminare etnică, religioasă sau de sex. 

De asemenea, trebuie să facem faţă unei nuanţări în materie de discriminare11. Căci cunoaştem discriminarea 
directă când tratamentul diferenţiat este generat în mod intenţionat şi cea indirectã când acest tratament are la 
bază o decizie inechitabilă luată anterior. De exemplu, discriminarea directă este prezentă atunci când douã 
persoane având pregătire egală şi o slujbă similară sunt plătite în mod diferenţiat datorită faptului că una dintre 
acestea aparţine unui anumit grup etnic. Discriminarea indirectă apare atunci când cele două persoane sunt 
plătite în mod diferit, deoarece au fost angajate în poziţii diferite, deşi aveau aceeaşi pregătire. Articolul 1.1 
al „Convenţiei Internaţionale de eliminare a tuturor formelor de discriminare“ (1965) defineşte discriminarea 
rasială, ca orice distincţie, excluzie, restricţie sau preferinţă bazate pe rasă sau culoare, origine naţională sau 

Maria Koreck, 
Coordonator Asociaţia “Divers“
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etnică care are scopul sau efectul de a anula sau împiedica beneficiul sau exercitarea pe considerentul egalităţii 
a drepturilor omului şi a libertăţii fundamentale în viaţa politică, economică, socială, culturală sau orice alt nivel 
al vieţii publice. În cazul în care rasismul se manifestă printr-o politică sau un sistem de guvernare şi o societate 
bazată pe aceasta, care induce un comportament rasist instituţional, atunci avem de-a face cu o discriminare 
rasială directă a membrilor anumitor comunităţi, exemplul cel mai recent este Apartheid-ul în Africa de Sud, dar 
şi politica nazistă din cel de al doilea Război Mondial. Se consideră discriminare rasială indirectă dacă o politică 
sau regulă îi tratează pe toţi în aceeaşi măsură, dar are un efect injust asupra mai multor persoane de o anumită 
rasă, culoare sau origine naţională sau etnică. Astfel de exemple se găsesc şi în România, de exemplu, în clasa 
zero sau la clasa I, copiii rromi nu încep de la acelaşi nivel ca şi copiii ceilalţi, deoarece majoritatea copiilor 
rromi încă nu frecventează grădiniţa, iar bazele procesului educaţional în ţara noastră este pusă în grădiniţă. 
În consecinţă, abandonul şcolar îi va afecta, în special, pe copiii de etnie rromă, iar acest acest aspect poate fi 
corectat prin sprijin suplimentar educaţional acordat copiilor rromi, sau prin asigurarea participării la grădiniţă 
a copiilor rromi. Angajatorii care au prejudecăţi faţă de rromi, de asemenea, când angajează, de exemplu, un 
muncitor necalificat, în cazul în care se prezintă majoritari şi rromi, vor departaja între candidaţi în funcţie de 
nivelul educaţional, chiar dacă acest lucru nu a fost specificat în anunţul de angajare ca şi criteriu de selecţie, 
iar în acest caz, cu mare probabilitate, nu persoanele de etnie rromă vor fi angajate, deoarece nivelul general de 
educaţie al rromilor este mai scăzut, decât cel al majoritarilor.

Alte exemple de comportament rasial în contextul unui mediu public, care pot conduce la discrimare rasială:
	povestirea bancurilor etnice
	glume pe seama îmbrăcămintei şi mâncărurilor altora
	declaraţii stereotipe despre grupuri etnice sau culturale
	refuzul de a comunica/lucra cu persoane dintr-o altă etnie sau cultură
	refuzul de a sta lângă o persoană de altă etnie sau cultură
	glume pe seama accentului, a numelui persoanelor sau a aspectului fizic
 intenṭia de a se interzice folosirea limbii materne în public
	excluderea colegilor din grupuri sociale din cauza etnicităţii sau culturii acestora
	formulări de tipul: de ce nu te întorci de unde ai venit?
	forţarea unor persoane de a participa la activităţi care vin în conflict cu religia lor
		promovarea unor publicaţii oponente unor grupuri etnice sau culturale
		a face prezumţii legate de abilităţile sau preferinţele persoanelor bazate pe etnicitatea sau apartenenţa 
culturală a acestora
		emiterea de prezumţii legate de valorile familiale ale persoanelor aparţinând anumitor grupuri etnice sau 
religioase
		comportament de intimidare faţă de persoane de alte etnii sau culturi etc. etc.

Toate aceste comportamente pot fi considerate de mulţi ca inofensive, dar contextul în care se întâmplă şi relaţia 
în care persoanele implicate se află una faţă de cealălaltă pot determina un caracter ofensator, discriminator şi 
chiar rasist. Deci trebuie depus efort pentru a le evita.

Se poate distinge între discriminarea intenţionată şi conştientă, care, în cazul rasismului, se poate manifesta 
prin propagandă rasistă sau incitarea altora la comportament rasist, şi cea neintenţionată, precum şi între 
discriminarea practicată de indivizi şi grupuri respectiv cea practicată de instituţii.

Pentru reducerea discriminării au fost dezvoltate o serie de strategii menite să asigure egalitatea de şanse, 
în zonele în care strategiile au fost, în mod sistematic, subreprezentate, în rândul persoanelor care fac parte 
din grupuri supuse în mod tradiţional discriminării. În Statele Unite aceste strategii poartă numele de Acţiune 
Afirmativă12, în timp ce în Marea Britanie sunt cunoscute sub denumirea de Discriminare Pozitivă. Aceste 
strategii nu presupun o „discriminare inversă“, ci au menirea să asigure egalitatea de şanse pentru toţi cetăţenii, 
indiferent de grupul căruia îi aparţin. Discriminarea Pozitivă şi Acţiunea Afirmativă presupun, pe de o parte, 
recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile respective, precum şi dezvoltarea de politici şi de practici 
care ajută la depăşirea dificultăţilor.13

România a aderat (printre altele) la: „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului“ (1948), „Convenţia 
Internaţională de Eliminare a Tuturor Formelor de Discriminare Rasială“ (1965), „Convenţia despre Eliminarea 
Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor“ (1979), „Declaraţia despre Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi“ (1975), „Convenţia Cadru Pentru Protecţia Minorităţilor“ (1995), cât şi „Legea nr. 48 din 2002 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare“14. De asemenea, s-au adoptat diverse acţiuni 
afirmative în vederea asigurării şanselor egale, în special pentru rromi, femei15 şi persoane cu dizabilităţi. Rromii 
beneficiază de locuri speciale în licee şi la facultăţi şi în universităţi16 acestea fiind necesare pentru a se reduce 
decalajul care constă în faptul că nici 1,7% din persoanele de etnie rromă nu au studii superioare, pe când acest 
procent este de aproximativ 10% pentru populaţia majoritară.

Totuşi, procentele mari de respondenţi din sondajele de opinie care se pronunţă pentru autoritarism, totalitarism 
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şi împotriva pluralismului politic înseamnă, de fapt, neacceptarea valorilor fundamentale ale drepturilor omului, 
cea de libertate, de pildă. Părerile enunţate faţă de rromi sunt de asemenea îngrijorătoare şi arată mai mult decât 
tendinţă spre rasism. Astfel, de pildă, într-un studiu CNCD17- 43% dintre persoanele intervievate au o părere 
proastă şi foarte proastă despre rromi, 43% îi consideră leneşi, 45% îi consideră agresivi şi 35% necinstiţi.

Existenţa unui grad mare de intoleranţă în societatea noastră ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toţi.

care sunt cauzele care induc practicarea discriminării ?
Discriminarea poate fi „produsul stratificării sociale bazată pe distribuţia inegală a puterii, statusului şi bogăţiei 

între grupuri, când grupurile dominante încearcă să îşi menţină poziţia apelând la practici de discriminare“18. 
Membrii grupurilor cu status superior au tendinţa să discrimineze mai mult decât cei ai grupurilor subordonate. 

Discriminarea apare în condiţiile competiţiei pentru resurse limitate care există între două grupuri. În acest 
context, indivizii tind să favorizeze membrii propriului grup.19

Indivizii au tendinţa să discrimineze în favoarea grupului din care fac parte20 pentru ca acest grup să obţină 
o poziţie superioară altor grupuri. Acest fapt conduce la dobândirea unei identităţi sociale pozitive la nivel 
individual, pentru a se mări câştigul personal.

Discriminarea practicată la adresa femeilor se manifestă în multe societăţi prin faptul că rolurile bărbaţilor şi 
ale femeilor nu sunt numai diferite, ci şi inegale. Bărbatul este educat să fie dominant, să ia deciziile, în timp 
ce femeia este educată să fie pasivă, supusă etc. Inegalităţile dintre sexe sunt înrădăcinate în structurarea şi 
funcţionarea tuturor instituţiilor sociale: educaţie, muncă, exercitarea puterii. Deşi accesul la muncă este aproape 
nerestricţionat, femeile sunt în general plătite mai puţin decât bărbaţii. Iar domeniul politicii pare a fi rezervat 
în continuare doar bărbaţilor.

Vârstnicii, persoanele cu nevoi speciale, precum şi minorităţile sexuale sunt vulnerabile din punct de vedere 
social şi devin vulnerabile şi din punct de vedere economic. Cei care sunt ţinta prejudecăţilor şi a discriminării 
într-o societate anume vor întâmpina dificultăţi de integrare pe piaţa muncii (nu îşi vor găsi locuri de muncă pe 
măsura calificării sau vor fi plătiţi la nivel inferior celor care aparţin grupurilor favorizate), vor avea dificultăţi 
în obţinerea beneficiilor publice. Toate acestea îi fac vulnerabili din punct de vedere economic şi îi includ în 
categoria grupurilor cu risc ridicat de sărăcie. Iar aici cercul vicios pare să se închidă, prejudecăţile se auto-
alimentează, discriminarea continuă şi acestea induc continuu conflicte în societate, de cele mai multe ori 
negative, pentru eficienţa activităţii comunităţii.

Conflictele au loc, de obicei, atunci când sunt violate aşteptările legate de interdependenţă21. Cu cât inter-
dependenţa într-o relaţie este mai mare, cu atât apariţia unui conflict este mai mare. Modul în care este negociată 
interdependenţa determină adesea consecinţele conflictului (precum şi o relaţie sănătoasă). 

Conflictele pot fi însă şi pozitive (conflicte funcţionale), creative, dacă cei implicaţi doresc să le rezolve sau să 
le valorifice în acest sens.

Conflictele apar atunci când: 
- oamenii nu acceptă valori, priorităţi sau opinii diferite;
Exemplu: până când şcoala nu acceptă realitatea în care multe familii rrome, care luptă pentru supravieţuire, 

nu au ca prioritate şcoala, ci satisfacerea nevoilor de bază masloviene, şi nu porneşte în identificarea soluţiilor 
din acest punct de vedere, atunci se va afla permanent în conflict cu aceste familii fără să reuşească soluţionarea 
problemei absenteismului şi a abandonului şcolar.

- persoanele sau grupurile au standarde diferite sau neclare în ceea ce priveşte acţiunile comune, 
comportamentul sau rezultatele muncii lor şi nu acceptă un numitor comun;

Exemplu: şcoala şi, implicit, cadrele didactice aşteaptă de la părinţi să îşi trimită copiii zilnic la şcoală şi 
să supervizeze efectuarea temelor de casă,  pregătirea lecţiilor, iar părinţii rromi, având de cele mai multe ori 
nivel de educaţie scăzut, nu fac faţă cerinţei de a fi un sprijin în educaţia propriilor copii, nici aşteptării de a-şi 
trimite copiii zilnic la şcoală, din motive sociale (când plouă sau ninge este dificil ca un copil preşcolar sau din 
clasele elementare să ajungă din comunitatea unde locuieşte, care este situată la marginea localităţii departe 
de şcoală, singur la şcoală, de însoţit nu are cine, deoarece părinţii ori lucrează, ori mama are grijă de fraţii 
şi surorile copilului). Copilul nu acumulează cunoştinţe la şcoală din cauza absenţelor, iar atât părinţii, cât şi 
cadrele didactice dau vina pe celălalt, intrând într-un conflict care, fără a ajunge la cooperare între părţi, nu va 
reuşi să schimbe nimic.

- o anumită categorie (banii, munca, atenţia, responsabilitatea) este distribuită incorect sau se percepe că 
este distribuită incorect;

Exemplu: atât cadrele didactice, cât şi părinţii copiilor rromi percep că responsabilitatea pentru educaţia 
copiilor este pusă exclusiv în cârca lor, fără să fie sprijiniţi, sau fără să se dea atenţie cuvenită problemei cu care 
se confruntă. 

- oamenii simt nevoia (individual sau colectiv) să câştige, să aibă dreptate, să îşi afirme eul, să domine;
Exemplu: Există problema necunoaşterii limbii folosite în procesul educaţional la şcoală de către copiii rromi, 

care acasă vorbesc rromani sau o altă limbă minoritară cu care comunitatea s-a asimilat lingvistic (ex. maghiara). 
Această problemă nu este abordată şi nu sunt discutate metode alternative prin care copiii pot fi ajutaţi să 
ajungă la acelaşi nivel de cunoaştere a limbii de predare ca şi copiii majoritari. Se invocă faptul că toţi trebuie 
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să cunoască limba oficială a ţării şi se predă mai departe materia de parcă toţi copiii ar ţine pasul, atât instituţia, 
cât şi cadrele didactice aplicând reguli de joc stabilite de majoritate, fără a oferi sprijin în adaptare la aceste 
reguli, de exemplu, prin metode alternative de învăţare a limbii, sau de predare, alta decât cea care porneşte de 
la ideea că toţi copiii vorbesc limba de predare ca şi limbă maternă. Folosirea limbii materne constituie o parte 
importantă a identităţii şi securităţii, în special pentru copiii a căror cunoaştere a limbii majoritare este precară 
şi reprezintă un element important în dezvoltarea ulterioară a elevilor.

- apare teama, neîncrederea, nevoia de a-i defini pe ceilalţi drept alţii, din afară, duşmani;
Exemplu: într-o clasă sunt înscrişi câţiva copii rromi şi deja, înainte de a-i cunoaşte, datorită prejudecăţilor 

existente în societate sau a unor experienţe negative directe, părinţii încearcă să-şi ferească copiii, generând efect 
negativ şi inducând conflicte prin atenţionarea copiilor lor să nu relaţioneze cu copiii rromi, sau cerând ca aceşti 
copii să nu fie repartizaţi în clasă. Mai grav este cazul în care un cadru didactic atrage atenţia părinţilor majoritari 
că vor exista probleme, deoarece în clasă vor fi şi copii rromi, astfel însuşi cadrul didactic defineşte aceşti copii 
ca fiind o ameninţare din cauza alterităţii lor etnice şi/sau sociale.

- oamenii nu doresc să se schimbe; 
Exemplu: mulţi părinţi rromi nu înţeleg de ce ar fi mai bine pentru copiii mici la grădiniţă şi nu îşi trimit copiii 

acolo; există în unele familii tradiţia ca fetele să nu înveţe deloc sau doar să scrie şi să citească, deoarece rolul lor 
este văzut exclusiv în familie. Aceste mentalităţi sunt greu de schimbat şi generează conflicte când autorităţile 
doresc schimbarea şi forţează schimbarea fără să explice şi să motiveze şi să caute consimţământul celor vizaţi.

- procedurile de abordare a diferenţelor nu se discută, nu există sau sunt neclare.
Exemplu: în comunităţile de rromi izolate, copiii trăiesc segregat şi nu au tangenţă cu unele concepte sau chiar 

obiecte, în consecinţă, când acestea apar în materia predată la şcoală, ei au nevoie de explicaţii în plus pentru 
a le înţelege. Aceste diferenţe, de cele mai multe ori, nu se discută şi cauzele acestora nu sunt neclare pentru 
cadrele didactice.

Nu trebuie să ocolim conflictele cu orice preţ, pentru că ele ne conduc, de fapt, la schimbare, ci doar să fim 
conştienţi de blocajele care pot să apară în echipa de lucru (colectivul de cadre didactice din şcoală, comitetul 
de părinţi, grupul de elevi etc.).

Deşi, în realitate, este greu de făcut o categorisire a conflictelor, vă prezentăm, în continuare, tipurile de 
conflicte în viziunea lui W. J. Kreidler22, în ideea de a-i ajuta pe cei interesaţi să înţeleagă soluţiile caracteristice 
fiecăruia:

Conflict de resurse (două sau mai multe persoane doresc în acelaşi timp ceva ce există în cantitate limitată). 
De exemplu, două clase doresc să organizeze în acelaşi timp un eveniment artistic şi au nevoie de sala festivă. 

Asemenea conflicte se rezolvă prin eşalonarea utilizării spaţiului, de către toate părţile interesate.

Conflict de nevoi (oamenii au nevoie de încredere, prietenie, putere, succes etc.). 
De exemplu, un cadru didactic simte nevoia de recunoaştere a eforturilor proprii de către colegi şi organizează 

cerc metodic cu clase în care nu sunt copii rromi, obţinând rezultate foarte bune. Alt cadru didactic, care predă 
preponderent la copiii rromi sau în clase mixte, ar avea nevoie de sprijin şi din partea altor cadre didactice 
pentru a reuşi să obţină aceleaşi rezultate, deoarece, de multe ori, punctul de pornire a nivelului de pregătire 
a copiilor diferă mult şi acest lucru, la o prezentare în faţa colegilor, este în dezavantajul lui, deşi decalajul de 
nivel educaţional al copiilor este un rezultat care în mare măsură nu depinde de munca acelui cadru didactic. Un 
astfel de conflict este mai greu de soluţionat, deoarece motivele care îl generează sunt mai subtile. Aici aportul 
colectivului este determinant, ca şi modul în care se evaluează munca fiecăruia. În prezent, sistemul educaţional 
din România este în defavoarea soluţionării acestor conflicte şi generează creşterea gradului de prejudecată, 
oricum existent în societate, care, în rândul cadrelor didactice are un impact negativ.

Conflict de valori/ credinţe/ scopuri.
Exemplu. Când simţim că ne sunt ameninţate valorile, reacţionăm cu o promptitudine şi tenacitate sporite 

faţă de alte situaţii. Opinii diferite în chestiuni vitale (dreptul unui copil seropozitiv de a învăţa într-o şcoală 
obişnuită), scopuri sau priorităţi diferite în activitatea de grup (un profesor doreşte ca elevii lui să fie în primul 
rând informaţi, altul doreşte ca aceiaşi elevi să ştie să se descurce în situaţii concrete) determină acţiuni divergenţe 
generatoare de tensiune negativă.

Conflictele identitare, în particular, sunt extrem de subiective. Sintagma de conflict identitar ne duce aproape 
automat la aspecte ale identităţii etnice, ceea ce nu acoperă nici pe departe paleta identităţilor la care se referă de 
fapt. Totodată, aceste conflicte identitare pot să fie diagnosticate aparent ca fiind conflicte de resursă. „Conflictele 
identitare sunt bazate pe psihologia oamenilor, cultura, valorile de bază, istoria comună şi credinţele oamenilor. 
Conflictele identitare ameninţă nevoile de bază şi supravieţuirea celor implicaţi.“23 Aceste conflicte nu sunt 
bazate în principal pe fapte obiective sau evenimente istorice, ci, mai degrabă, conflictele identitare se bazează 
pe sentimentele, interpretările şi pe felul în care oponenţii descriu diferite evenimente. 

Conflictul are mai multe şanse de soluţionare, dacă: atenţia se concentreză pe problemă şi nu pe persoanele 
implicate; emoţia şi teama sunt controlate; între părţi au existat relaţii de prietenie înaintea izbucnirii diferendului; 
participanţii au cunoştinţe şi deprinderi de rezolvare a conflictului sau cineva calificat îi ajută să-l depăşească.
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Dacă două părţi au ajuns în conflict, relaţia dintre ele poate evolua în următoarele sensuri:

Părţile implicate A obţine ceea ce doreşte A nu obţine ceea ce doreşte

B obţine ceea ce doreşte câştig - câştig câştig - pierdere

B nu obţine ceea ce doreşte pierdere - câştig pierdere - pierdere

În cazul lucrului în echipă, este de dorit ca toate persoanele implicate să aibă sentimentul obţinerii unui câştig 
din activitatea în comun, altfel echipa se va dezmembra înainte de a-şi finaliza sarcinile.

Prin urmare, compromisul este cea mai viabilă modalitate de depăşire a situaţiilor conflictuale. Atunci când 
nu se poate ca A şi B să obţină integral (cazul fericit al consensului) ceea ce doresc, o reevaluare a cerinţelor 
şi implicării fiecăruia, căutarea unei a treia soluţii (aflată între poziţiile iniţiale ale celor doi) poate conduce la 
soluţia câştig - câştig (mulţumirea ambelor părţi).

Existăşi o a cincea posibilitate de finalizare a conflictului: abandonarea sau amânarea abordării problemei 
controversate. Acest lucru este bine să fie hotărât explicit de părţi, pentru că, altfel, frustrările, nemulţumirile 
personale vor alimenta tensiunea şi conflictul, aşadar, s-ar putea să izbucnească într-un moment şi mai nepotrivit 
pentru derularea activităţii grupului.

Principalele modalităţi de rezolvare nonviolentă a conflictelor sunt: negocierea, medierea şi arbitrajul24.
NEGOCIEREA este procedeul prin care părţile implicate într-un conflict discută şi încearcă să ajungă la o 

soluţie amiabilă fără intervenţia unei terţe părţi. Prin această metodă, una din părţi trebuie să arate că este dispusă 
să îşi modifice puţin poziţia, să accepte un compromis;

MEDIEREA comstituie rezolvarea unui conflict cu ajutorul unei persoane neutre, care încurajează părţile să 
discute şi să ajungă singure la o soluţie. Mediatorul ajută părţile să redacteze înţelegerea care trebuie să conţină 
şi măsurile ce vor fi luate în caz de încălcare a sa.

ARBITRAJUL reprezintă un proces de mediere în care o persoană neimplicată în conflict, deci, de soluţie.
În funcţie de natura problemei abordate şi timpul disponibil, există următoarele modalităţi de adoptare a 

deciziilor în grup: 
  Votare directă (toate persoanele implicate îşi exprimă opţiunea). Durează puţin.
  Votare prin reprezentanţi (colectivul desemnează câteva persoane care vor vota pentru el). Durează puţin.
  Consens (se discută problema până când toată lumea este de acord cu o anumită soluţie). Necesită, de obicei, 
un timp îndelungat.
  Conducătorul dictează soluţia pe care colectivul o aplică. Durează puţin.
  Soluţia este dată de o persoană mai competentă în problema respectivă, din afara grupului (dacă s-a găsit 
specialistul, timpul nu mai este o problemă în adoptarea hotărârii).

Votarea şi consensul sunt metode democratice şi eficiente, deoarece soluţia rezultată întruneşte adeziunea 
majorităţii sau condiţia unanimităţii, având şanse să fie respectată în practică.

Există probleme, de exemplu, politica educaţională în şcoală, regulamentul clasei şi al şcolii etc., în care este 
de preferat să se decidă prin consens, chiar dacă discuţiile necesare sunt îndelungate, deoarece efectele lor asupra 
eficienţei grupului sunt definitorii.

Putem concluziona că o „reţetă“ generală de soluţionare a conflictelor ar trebui să aibă următoarele 
ingrediente:

		fiecare parte are posibilitatea să-şi expună poziţia şi soluţia propusă;
		se identifică interese comune şi, dacă este posibil, scopuri comune;
		se evidenţiază motivele din care este posibilă apropierea dintre părţi;
		se dau sugestii pentru rezolvarea diferendului;
		se adoptă o soluţie şi se aplică în mod progresiv;
		se lămureşte dacă părţile doresc să aplice soluţia, chiar dacă nu sunt total de acord cu ea;
		se adoptă o procedură de urmărire a aplicării soluţiei şi de sancţionare a celor care o încalcă.

Limbajul recomandat de a fi folosit de a lungul soluţionării unui conflict respectând „reţeta“ de mai sus 
este următorul: 

	Problema este...
	Efectele acestei probleme sunt...
	Cred că este important ca eu să fac ceva în legătură cu aceasta, pentru ca…
	Câteva cauze ale problemei sunt ......
	Lucrurile pe care aş putea să le fac eu pentru a ameliora problema sunt...
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	Lucrurile pe care eu cred că ar trebui să le facă ceilalţi (şefii etc.) sunt...
	Lucrurile pe care am putea sau ar trebui să le facem ca grup sunt…
	Lucrurile pe care ar trebui să le facă cei din afară sunt ...
	Primii trei paşi în abordarea problemei sunt ...

Ce putem face noi ca indivizi pentru a schimba situaţia actuală?
Toţi putem contribui la rezistenţa faţă de intoleranţă, importantă este decizia proprie de a acţiona şi de a 

încuraja şi pe alţii să ne urmeze.
Primul pas ar fi să recunoaştem că toţi suntem, de fapt, prizonierii propriilor noastre experienţe. Poate nu 

vom putea elimina niciodată în întregime prejudecăţile – dar putem să le cunoaştem şi să ne controlăm reacţiile 
faţă de alţii. Aceasta poate da premizele unui climat favorabil de a-l cunoaşte şi pe celălalt, dând posibilitatea 
schimbării stereotipiilor şi eliminarea treptată a prejudecăţilor.

Orice am face, trebuie să ştim că lupta împotriva intoleranţei nu este un eveniment singular sau o declaraţie 
politică, ea constituie un angajament într-un proces îndelungat de formare a conştiinţei, de influenţare a atitudinii 
oamenilor şi de creare a unei culturi în care intoleranţa nu este tolerată. 

Trebuie să ştim că nu este posibilă neutralitate sau pasivitate politică împotriva rasismului. Toleranţa faţă de 
diversitate are limite, ea nu poate „tolera“ intoleranţa şi nu are voie să devină indiferenţă25.

Acestea sunt şi învăţămintele preotului protestant Martin Niemoller scrise în lagărul de concentraţie nazist: 
„În Germania au venit prima dată şi i-au luat pe comunişti, şi nu am protestat, pentru că nu eram comunist. 
Apoi au venit şi i-au luat pe evrei, şi nu am protestat, pentru că nu eram evreu. După aceea, au venit şi i-au luat 
pe sindicalişti, şi eu nu am protestat, pentru că nu eram sindicalist. Au venit şi i-au luat pe catolici şi eu nu am 
protestat, pentru că eram protestant. Atunci au venit după mine şi nu a mai rămas nimeni să protesteze.“ 

Trebuie să ne punem întrebarea dacă vrem să trăim într-o ţară unde discriminarea este ilegală, sau într-o ţară 
unde nimeni nu are dorinţa de a discrimina.

Din păcate, în România, unde discriminarea este prin lege interzisă, unde, prin Constituţie, România este 
definită ca „stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.“
la fiecare pas se aud comentarii de genul :

„Nu sunt rasist, deoarece nu am nimic împotriva rromilor/maghiarilor…, dacă se asimilează şi urmează 
regulile noastre. De fapt, unii dintre prietenii mei sunt rromi/maghiari….“ 

Această acceptare condiţionată deja este o discriminare în sine şi presupune o acţiune în sensul de a convinge 
grupul celălalt de a se asimila pentru a fi acceptat. Este evidentă existenţa unor prejudecăţi şi stereotipii, iar 
acţiunile de convingere a celuilalt nu pot fi prevăzute, pot fi şi violente.

În concluzie, fiinţele umane pot să difere ca vârstă, rasă, naţionalitate, tradiţii sau comportament, dar cu toţii 
avem ceva fundamental în comun – dreptul de a trăi în demnitate ca fiinţe umane. Drepturile omului promovează 
respect pentru demnitate şi egalitate şi ne apără împotriva violenţei, abuzului, ignoranţei şi urii. Ele reprezintă 
fundaţia pentru libertate, justiţie şi pace. Trebuie să ni le asumăm cu toţii, să devină parte din noi pentru ca 
să trăim într-o lume în care nu trebuie să luptăm împotriva intoleranţei şi discriminării, într-o lume în care 
discriminarea nu este motivată.

Dar, pentru aceasta, după ce am reuşit să reducem propriile noastre prejudecăţi, trebuie să contribuim la 
combaterea prejudecăţilor existente în gândirea acelora din jurul nostru, căci doar astfel vom putea trăi într-o 
societate în care nu are ce să inducă discriminare, deoarece va exista o mentalitate de acceptare reciprocă.

Reducerea acestor prejudecăţi existente în societatea noastră trebuie să fie scopul fiecăruia dintre noi. Sfaturi 
în acest sens au fost sintetizate de către Jim Cole26 şi vor fi prezentate în cele ce urmează.

Primul pas poate fi făcut pornind de la propria persoană prin acceptarea faptului că de-a lungul vieţii noastre 
am acumulat informaţii prejudiciate despre alţii. O parte din acestea le-am acumulat chiar de la membrii familiei 
noastre, în care avem încredere şi de la care primim primele informaţii în viaţă, la vârsta când încă nu aveam 
abilitatea de a gândi critic. (Să ne aducem aminte de „fi cuminte, dacă nu te dau la ţigan şi te ia cu sacul“). Ar fi 
fost dificil, aproape imposibil să evităm asimilarea acestor informaţii, de aceea este important să ne confruntăm 
cu propriile stereotipii fără să ne autoacuzăm. Ajunşi la vârsta în care gândirea critică ne este la îndemână, avem 
însă obligaţia de a provoca iraţionalitatea gândirii prejudiciare, altfel nu poate avea loc nici o schimbare. „Dacă 
analizăm fiecare gând prejudicios în parte şi adunăm informaţii vom ajunge la concluzia că orice gândim despre 
o comunitate sau un grup cultural este adevărat în cazul a câtorva persoane din acel grup, însă cele mai multe 
enunţuri care, prin generalizare, se referă la întreaga comunitate/grup se vor dovedi a fi neadevărate. Indivizii 
diferă în funcţie de mediul din care provin, de experienţa lor de viaţă proprie, de educaţia lor, de statutul socio-
economic, dacă au călătorit şi de personalitatea cu care s-au născut, respectiv, probabil de mulţi alţi factori“27. 
Astfel, dacă privim mai de aproape, probabil fiecare enunţ despre „ceilalţi“ va dispărea sub examinare. 

În cazul în care reuşim să facem un pas mai departe şi să stabilim un contact direct cu cei care aparţin grupului 
faţă de care am acumulat stereotipii. În cazul comunităţii rromilor, faţă de care există cele mai multe prejudecăţi 
în România, tocmai lipsa acestui contact zilnic reprezintă o barieră în calea cunoaşterii şi acceptării diferenţelor şi 
combaterea prejudecăţilor. Locul de muncă şi, de multe ori, şcoala nu asigură contact între majoritari şi membrii 
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comunităţii rrome, din acest motiv trebuie căutate căi alternative de contact prin persoane sau organizaţii care 
au acest contact. Experienţele comune trăite generează cunoaşterea celuilalt şi contribuie în mod esenţial la 
dezvoltarea încrederii reciproce, generând acceptarea. Tot acest contact poate oferi posibilitatea de a afla cum 
este văzută propria comunitate/grup de către alte comunităţi/grupuri. Acest lucru necesită timp, deoarece ţine 
tot de dezvoltarea încrederii reciproce. În momentul în care stereotipurile despre comunitatea/grupul nostru sunt 
împărtăşite de către ceilalţi, acestea nu trebuie apărate sau combătute, doar ascultate ca fiind la fel de valide ca 
propriile stereotipii despre ceilalţi. 

Este benefic dacă înţelegem şi acceptăm că aceste puncte de vedere ar putea fi împărtăşite şi crezute de aceia 
care nu au experienţa noastră, a celor care facem pasul spre celălalt. A avea încredere în sine este important 
pentru a fi capabil a accepta persoane diferite de noi. În acest sens, este bine să ne asigurăm că ne simţim în 
siguranţă. Oamenii au nevoie de a se simţi în siguranţă, pentru a putea fi autocritici şi capabili să accepte şi să 
înveţe din critica altora. Cei care nu pot accepta feedback-ul critic al altora, de multe ori, îi învinuiesc pe aceia 
care sunt diferiţi de ei înşişi. Prin urmare trebuie să răspundem bancurilor etnice pentru a veni în apărare şi a 
ne identifica. În acest caz, comunicăm clar două lucruri, şi anume: nu credem că persoana a intenţionat să-i 
prejudicieze pe alţii, respectiv, personal înţelegem bancul ca fiind denigrator. Este nevoie de un răspuns dacă 
bancul implică o comunitate/un grup. Acest tip de umor este acela care dăunează prin perpetuarea stereotipurilor. 

Avem, de asemenea, nevoie de a ne autoaccepta indeciziile. A fi indecis este acceptabil, ba mai mult, este de 
multe ori de dorit să fim indecişi şi să nu oferim răspunsuri rapide înainte ca toate informaţiile să fie accesibile. 
A fi într-o poziţie de a nu ştii şi a nu ajunge la o concluzie este o poziţie validă. Aceasta, de multe ori, arată 
autoacceptarea şi siguranţa noastră. Nevoia de a primi rapid un răspuns corect şi neacceptarea nesiguranţei, a 
necunoaşterii sunt strâns asociate cu a avea prejudecăţi.

Dezvoltarea abilităţii noastre de a purta grija altora nu este importantă doar pentru ceilalţi, dar ne conectează 
cu alţii şi poate da sens vieţii noastre. Trebuie să purtăm grija altora, chiar şi atunci când aceştia nu sunt capabili 
de a returna această grijă în acel moment, deoarece lumea este foarte mică, cu toţii suntem foarte interconectaţi 
şi aceasta nu ne mai permite indiferenţa faţă de cei din jurul nostru.

Este de dorit să dezvoltăm şi să creştem aprecierea noastră faţă de complexitatea universului. A şti că un 
adevăr nu exclude alt adevăr este un concept important. Abilitatea noastră de a accepta adevăruri contradictorii 
este legată de acceptarea de către noi a celorlalţi. Putem afirma că „eu sunt ca toţi ceilalţi oameni“ şi, în acelaşi 
timp, este adevărat şi că „eu nu sunt ca toţi ceilalţi oameni“. 

În virtutea acestor sfaturi se conturează că arta de a comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu care 
ne naştem, ci este un proces continuu de învăţare a comunicării. Identitatea noastră se defineşte şi în funcţie de 
persoanele cu care interacţionăm, iar această interacţiune atrage comunicare. 

În consecinţă, comunicarea este una din legăturile vitale ale individului spre societate şi integrarea în aceasta. 
Dacă acest lucru este adevărat, este foarte important ca, pe cât posibil, nimic să nu fie lăsat la voia întâmplării în 
procesul de comunicare, pentru ca rezultatul să fie în folosul individului şi al societăţii şi nu unul care se termină 
în inducerea unor conflicte.

Blumer susţine: „O reţea sau o instituţie nu funcţionează în mod automat datorită unei dinamici interoare sau 
unui sistem de cerinţe: ea funcţionează pentru că persoanele aflate în diferite puncte fac ceva, iar ceea ce fac 
este rezultatul modului cum definesc situaţia în care sunt chemate să acţioneze“. Aceasta se poate şi extrapola 
la o comunitate, de exemplu, cea existentă într-o şcoală, care poate avea dimensiuni diferite, şi la modul în 
care persoanele din acea comunitate comunică între ele. În acest sens este nevoie de o strategie de comunicare 
pentru ca obiectivul urmărit să nu se piardă, fiind influenţat prea mult de starea de fapt sau de sentimente care 
sunt prezente în realitatea comunicării. Obiectivul urmărit în acest caz poate fi cel al egalităţii de şansă pentru 
toţi copiii, indiferent de etnie, religie, gen sau statut social, la o educaţie de calitate. Considerăm că cel mai greu 
este ca relaţia dintre fapte şi sentimente să fie echilibrată, tocmai în acest aspect o strategie de comunicare poate 
să fie de ajutor, deoarece fazele de pregătire şi planificare ale acesteia înlesnesc menţinerea obiectivelor, creând, 
totodată, un cadru destul de flexibil pentru a reacţiona la interlocutori. Dintre barierele în faţa accesului la o 
educaţie de calitate de care se lovesc mulţi copii, multe se datorează prejudecăţilor unora din comunitatea unei 
şcoli faţă de un copil sau un grup de copii.

În contextul unor structuri tot mai descentralizate, care nu mai depind de comenzi şi de controlul de sus în 
jos, comunicarea trebuie să devină instrumentul care conferă continuitate şi interacţiune de-a lungul structurilor 
orizontale. De cele mai multe, ori nu informaţia este cea mai importantă, decisivă, ci este relevantă calea cum 
aceasta este promovată. Societatea în care trăim pare încă să nu înţeleagă decât în cazul în care totul este 
exprimat în mod explicit, deşi implicitul este mult mai important în comunicare. Din păcate, explicitul este calea 
mai comodă, care nu necesită interpretări, dar nici nu permite înţelegerea nuanţelor foarte importante în relaţiile 
interpersonale, dar şi în cadrul grupului. Interpretarea implicitului necesită cunoaştere, timp, deschidere faţă 
de celălalt, ceea ce în societatea actuală – care este în permanentă criză de timp – pare să dispară din modul de 
comunicare, dând posibilitate astfel la explicitări eronate care pot cauza conflicte.

Comunicarea şi conflictul sunt corelate, deoarece, de fapt, conflictul reprezintă „o luptă exprimată“. Din acest 
motiv, comunicarea este în măsură să creeze, dar să şi reflecte şi, inevitabil, să şi gestioneze spre rezolvare sau 
escaladare conflictul.

Persoanele realizează sortarea informaţiilor, conectarea acestora cu alte informaţii din categorii similare etc. 
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prin intermediul hărţilor mentale. Comunicarea eficientă presupune împărtăşirea aceluiaşi sens al mesajului, 
deci potrivirea celor două hărţi mentale (ale emiţătorului şi receptorului), astfel încât să rezulte acelaşi sens.

În acest caz, ne pot fi de ajutor empatia şi abilitatea de ascultare, respectiv comunicarea asertivă. De ce din 
multitudinea de abilităţi punem accent pe acestea două? Deoarece poate lipsa acestora s-a dovedit a fi bariere 
extrem de greu de trecut în combatera prejudecăţilor, iar această lipsă se poate schimba prin învăţare.

Empatia este una din condiţiile necesare şi suficiente care facilitează comunicarea. Empatia presupune 
acceptarea necondiţionată a ideilor, sentimentelor, credinţelor celuilalt, chiar dacă acestea sunt diferite de 
propriile modele de referinţă, de modul subiectiv de a privi respectivele informaţii. Empatia presupune a te pune 
în postura celuilalt, fără însă a pierde contactul cu propria persoana. Empatia presupune de fapt “rezonanţa“ cu 
celălalt.

În prezent, în psihologie există trei conceptualizări diferite ale conceptului de empatie28:
1.  Învăţarea conştientizării stărilor interioare ale unei alte persoane, gândurilor, percepţiilor şi motivelor. 

Semnificaţia proceselor cognitive este mare şi datorită acestora o persoană este capabilă să perceapă, să 
recunoască şi, până la un anumit nivel, să anticipeze stările celor din jur. În acest context se discută şi de 
acurateţea empatiei.

2.  Empatia este o reacţie afectivă faţă de o altă persoană, o „armonizare“ a stării emoţionale interne la starea 
unei alte persoane. Focusul în această situaţie este pe procesul de empatie şi nu pe rezultatul acesteia.

3.  Empatia este o combinaţie de mecanisme cognitive şi emoţionale, unde procesele cognitive mediază 
activarea emoţională. Interpretarea unei anumite situaţii declanşează o reacţie emoţională caracterizată prin 
acceptarea perspectivei celeilalte persoane. Din aceasta perspectivă, empatia constituie înţelegerea non-
egocentrică a celorlalţi coordonată de emoţii.

Empatia este prezentată alături de altruism şi afiliere şi se află printre principiile de bază ale comportamentului 
pro-social, dar este diferită de milă sau simpatie (care pot apărea ca şi sub-concepte). O învăţătoare/ învăţător 
de la clasa I, în cazul în care are anumite prejudecăţi faţă de persoane de etnie rromă şi dovedeşte nivel scăzut 
de empatie, atunci nu va recunoaşte curiozitatea copilului prin care poate să îl motiveze să înveţe şi, în loc să 
îşi îndeplinească rolul de cadru didactic, va ceda prejudecăţilor pe care le are faţă de rromi şi le va proiecta 
asupra capacităţii de învăţare a copilului, iar acest lucru, în cel mai bun caz, poate să producă un nivel scăzut de 
educaţie de care beneficiază acel copil, iar în cazul extrem la abandon şcolar. De asemenea, cadrul didactic nu va 
recunoaşte nici efectele sărăciei asupra nevoilor educaţionale ale copilului, pe care acesta le semnalează verbal 
şi non-verbal, iar lipsa de empatie va duce şi prin acestea la întărirea prejudecăţilor deja avute. Comunicarea 
empatică poate fi învăţată şi este sprijinită de un limbaj aparte prin care interlocutorul se simte comfortabil şi 
totodată simte interesul orientat către nevoile lui, ceea ce crează comfort psihic ce poate aduce schimbare în relaţii 
sau poate deveni motivant. Mai jos prezentăm câteva răspunsuri non empatice şi forma empatică a acestora:  

Răspunsuri non empatice Răspunsuri empatice

Te simţi… Poate că…

Din punctul tău de vedere… Mă întreb dacă…

După tine… Nu ştiu dacă am înţeles bine, dar…

Dacă aş fi în locul tău… Nu sunt sigur că am înţeles bine, dar…

Ţie ţi se pare că … Corectează-mă, te rog, dacă greşesc, dar…

Gândeşti că… E posibil ca…

Crezi că… Poate că tu gândeşti că…

Îmi spui că… Am impresia că vrei să spui că…

Carl Rogers29 este cel care a vorbit pentru prima dată despre ascultarea activă: „Când am fost ascultat şi 
înţeles, am devenit capabil să privesc cu alţi ochi lumea mea interioară şi să pot merge mai departe. Este 
surprinzător să constaţi că sentimente care erau de-a dreptul înspăimântătoare devin suportabile de îndată ce 
ne ascultă cineva. Este stupefiant să vezi că probleme care păreau imposibil de rezolvat îşi găsesc soluţia atunci 
când cineva ne înţelege“.

 Atunci când suntem în conflict cu cineva, o bună capacitate de ascultare ne poate ajuta să rezolvăm conflictul. 
Acest lucru se întâmplă aşa, deoarece cel care vorbeşte şi este ascultat eficient, de la un moment dat începe să se 
audă şi să gândească raţional, nu doar emoţional.
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Ascultarea empatică, sau ascultarea activă este acel tip de ascultare în care cel care vorbeşte se simte auzit 
şi ascultat fără să se simtă judecat.

Ascultarea empatică necesită cel puţin trei elemente:
1.  Focalizarea pe ceea ce spune vorbitorul – se ascultă cu atenţie, adesea suntem pe jumătate atenţi la ceea ce 

ni se spune, încercând să pregătim deja răspunsul
2.  Reformularea afirmaţiilor auzite – permite vorbitorului să îşi dea seama, dacă mesajul său a fost într-adevăr 

înţeles
3.  Punerea de întrebări deschise – încurajează interlocutorul să ofere mai multe detalii şi, astfel, se evită 

neînţelegerile.
Ascultarea activă nu presupune a fi în mod obligatoriu de acord cu punctul de vedere al interlocutorului. 

Pentru a nu da loc neînţelegerilor este bine să se evite aprobarea formală a opiniei interlocutorului nostru şi să 
se exprime un punct de vedere diferit, care poate să fie discutat cu argumente. Nu ajută nici afirmarea înţelegerii 
celuilalt, fără a fi susţinută de un interes real faţă de intelocutor. Nu ajută deci să spunem „înţeleg“ şi în acest 
timp să ne uităm la ceas, sau la geam, sau să răsfoim ceva.

Atitudinile adecvate pentru ascultarea activă30

	Să ştii să taci, să nu-ţi fie teamă de tăcere; 
	Să nu reacţionezi imediat; 
	Să fii realmente disponibil pentru celălalt; 
	Să dai dovadă de empatie;
	Să renunţi la „plăcerea de a spune“;
		Să înţelegi dincolo de cuvinte, pentru a înţelege experienţele, comportamentele, emoţiile, sentimentele 
celuilalt, şi pentru a-l însoţi în căutarea unor soluţii. 

Metodele ascultării active:
	Tăcerea;
	Focalizarea pe ceea ce spune vorbitorul;
	Parafrazarea „Dacă am înţeles bine, dvs. aţi spus…“;
	Clarificarea „Deci, dvs. vedeţi situaţia…“; 
	Sumarizarea “Dacă am înţeles bine, ideea principală…“ ;
		Folosirea întrebărilor deschise „Cum credeţi că vă afectează acest lucru? Ce credeţi că ar trebui 
să faceţi?“ etc.;
	Încurajarea „Da, spuneţi mai departe. Vă ascult“;
	Concluzionarea „În concluzie, putem spune că…“.

Pentru a asculta eficient, se recomandă să31:
		evităm orice fel de evaluare sau etichetare a celor spuse; fără exprimări de tipul e bine sau nu ai făcut bine; 
îl lăsăm pur şi simplu să-şi spună oful
	ne alocăm suficient timp; de exemplu, îi oferim celui care vorbeşte un scaun
	ascultăm cu toată atenţia, ca şi cum ne-am goli de propriile noastre gânduri
	punem întrebări de diagnosticare doar după ce persoana din faţa noastră şi-a spus suficient de mult problema
	evităm oferirea de soluţii înainte ca cel care vorbeşte să încerce să-şi rezolve singur problema
	evităm întrebările care oferă soluţii mascate
		nu venim cu exemple personale de tipul „şi mie mi s-a întâmplat“, pentru că aceste exemple fură scena 
vorbitorului.

Când am fost ascultat şi înţeles, am devenit capabil să privesc cu 
alţi ochi lumea mea interioară şi să pot merge mai departe. Este 

surprinzător să constaţi că sentimente care erau de-a dreptul 
înspăimântătoare devin suportabile de îndată ce ne ascultă 

cineva. Este stupefiant să vezi că probleme care păreau imposibil 
de rezolvat îşi găsesc soluţia atunci când cineva ne înţelege. 

Carl Rogers
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Cum anume ascultăm empatic:
		punem o întrebare de investigare: „ce s-a întâmplat?“ Comunicăm vorbitorului că vrem să ştim mai mult: 
„spune mai departe“ sau „interesant sau „aşa…“ sau „hmmm...“ 
		punem întrebări incomplete, pe care vorbitorul le va prelua din zbor: „şi respectivul ţi-a spus ţie să…?“
		repetăm ultima bucată de frază sau doar ultimul cuvânt spus de celălalt
		punem întrebări referitoare la ceea ce simte vorbitorul: „şi tu cum te-ai simţit?“ sau „ce simţi când…?“
		periodic, rezumăm ceea ce am auzit
		variaţia tehnicilor de mai sus este esenţială
		respectăm perioadele de tăcere ale vorbitorului; nu folosim tăcerea drept scuză pentru a interveni.

Progresul ascultării empatice este dat de cât de mult a fost capabil vorbitorul să sape în adâncul său şi să scoată 
la iveală lucruri dureroase, despre care nu a fost în stare să vorbească. Ascultarea empatică, dacă este bine făcută, 
are efecte cu adevărat vindecătoare şi are puterea de a repara relaţii colegiale sau de familie.

Asertivitatea32 este un mod de interacţiune cu alte persoane, care permite susţinerea drepturilor proprii în 
condiţiile respectării drepturilor celorlalţi, de fapt, este compromisul între o comunicare pasivă, unde eşti de 
acord cu tot ceea ce spune interlocutorul tău şi una agresivă, cînd contracarezi orice replică, din dorinţa de a te 
impune. Comunicarea asertivă reprezintă calea de mijloc şi implică solicitarea propriilor drepturi, refuzarea unor 
sarcini, adaptarea eficientă la situaţii conflictuale, deoarece în orice situaţie comunicarea se îmbunătăţeşte atunci 
cînd există un dialog deschis şi onest. Presupune găsirea unei soluţii de tipul „eu câştig – tu câştigi“, astfel încât 
sunt recunoscute şi respectate drepturile ambelor părţi, în vederea găsirii unei alternative care să aibă în vedere 
beneficial fiecăruia. 

Asertivitatea este recomdată în următoarele situaţii33:
		încercarea de a obţine respectul şi înţelegerea unei persoane 
		interacţiunea cu ceilalţi într-o manieră matură, fără a fi defensiv, agresiv, ostil etc. 
		confruntarea în abordarea problemelor, dezacordurilor între persoane 
		susţinerea drepturilor proprii concomitent cu respectarea drepturilor celorlalţi 
		găsirea unei soluţii de tipul „câştig – câştig“ în rezolvarea unei probleme sau a unui conflict interpersonal. 

Câteva sugestii pentru un comportament asertiv şi răspunsuri asertive:
		fă-ţi cunoscute propriile dorinţe şi sentimente „Cred că ar trebui ca noi să...“, „Mă poţi ajuta?“,„Mi se 
pare nedrept în ceea ce mă priveşte“;
		exprimă-ţi sentimentele în legătură cu o situaţie, fără a-i ameninţa pe ceilalţi şi utilizând mesaje la persoana 
I: Exemplu: Mă simt... (emoţia) atunci când... (comportamentul care te deranjează), pentru că......... 
(impactul pe care îl are comportamentul asupra ta);
		oferă celeilalte persoane ocazia de a-şi exprima propriile păreri.

Martin Luther King spune că: „Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc şi nu se 
cunosc pentru că nu comunică.“

Tot ce a fost prezentat în acest material doreşte să contribuie la aprofundarea cunoştinţelor în domenii 
teoretice care par a fi departe de procesul de comunicare cotidian şi cel care priveşte cadrele didactice în special. 
Considerăm, însă, că, fără a avea cunoştinţe despre mecanismele care sunt declanşate de existenţa prejudecăţilor, 
despre cum pot fi recunoscute semnele unui conflict în devenire sau ale unui comportament rasial, nu putem fi 
eficienţi în procesul de comunicare, dar nici în cel de formare a copiilor. Fără utilizarea abilităţilor de comunicare 
care facilitează eliminarea barierelor de comunicare nu vom putea evita diferitele forme de conflict şi nu vom 
putea combate prejudecăţile. Din fericire, toate acestea pot fi învăţate; este nevoie doar de o atitudine proactivă 
civică şi alocarea timpului necesar învăţării. Astfel, cu toţii putem pune câte o cărămidă să ridicăm un zid care 
să oprească ura şi putem dărâma câte o cărămidă din zidul format de prejudecăţi. Comunicarea dincolo de 
prejudecăţi poate fi realitate, depinde de fiecare dintre noi.

„

Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem 
pentru că nu se cunosc şi nu se cunosc  

pentru că nu comunică.
Martin Luther King
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU RROMI (1990-2014)

I.  Contextul specific românesc pentru învăţământul  
destinat rromilor (1990 – 2014)

Ministerul Educaţiei (denumit mai departe după titulatura actuală, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN) 
a derulat, din proprie iniţiativă, încă din anul 1990, proiecte pentru educaţia rromilor (devenite coerente, 
strategice, din anul 1998), care se detaşează net de ţintele strategice exersate în prezent, de cele mai multe ori 
timid şi artizanal, de aproape toate celelalte ţări fost comuniste (în cazul acestora, atenţia faţă de problematica 
educaţională a rromilor apărând la cererea forurilor europene şi, îndeosebi, după anul 2000).

Experienţa românească reuşită de astăzi – în direcţia cooptării, formării şi menţinerii resursei umane rrome 
în sistemul educaţional (educatori, institutori/ învăţători, profesori de limba şi literatura rromani, de istoria 
rromilor, mediatori şcolari rromi, inspectori şcolari, metodişti pentru şcolarizarea rromilor etc.) – este, de altfel, 
unică în lume, nu numai în plan european. Putem vedea despre ce este vorba, azi, fie doar schiţând numai câteva 
direcţii strategice:

Formarea unei tinere intelectualităţi rrome (program demarat în 1990, extins apoi din anii 1992 şi 1998) a 
fost o iniţiativă inedită în context european şi reprezintă cel mai generos dintre programele similare practicate, 
ulterior, de alte ţări europene din perspectiva numărului de beneficiari rromi (elevi admişi în clasa a IX-a de 
liceu, respectiv tineri rromi admişi în facultăţi, în contextual unor măsuri afirmative). 

Prezervarea limbii, istoriei şi culturii rrome în sistemul educaţional constituie, de asemenea, un demers unic 
în lume, prin numărul mare de profesori de limba şi istoria rromilor, prin acoperirea cu toate manualele şi 
cursurile universitare de/ în limba rromani, prin crearea structurilor de pregătire necesare (cursuri intensive de 
vară de limba şi istoria rromilor pentru potenţiali profesori rromi (cu peste 1200 cursanţi rromi formaţi între 
1999 - 2014), însoţite apoi de treapta a doua de formare a acestora în sistemul universitar ID (700 absolvenţi, 
între 2000 - 2010). Este de remarcat, totodată, şi faptul că studiul limbii rromani a demarat la nivel preuniversitar 
în anul 1990, la nivel universitar – în anul 1992 (la secţia de limba şi literatura rromani a Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine - Universitatea din Bucureşti) şi, în acelaşi an, şi la nivelul claselor I - VIII. 

Creşterea continuă a eşantionului de preşcolari şi elevi rromi (în prezent, cu aproape o dată şi jumătate faţă de 
anul 1990) trimite spre o altă experienţă pozitivă românească. Acest fapt se datorează atragerii resursei umane 
rrome în sistemul educaţional, mulţumită programelor derulate de Ministerul Educaţiei şi de partenerii săi (peste 
80 de parteneri, după 1998).

Cât priveşte arsenalul provocărilor legate de procesul educaţional în rândul rromilor, sunt notabile, de 
asemenea, eforturile din ultimii ani ale MEN în a se dedica soluţionării aspectelor negative privind unele 
tendinţe de discriminare a rromilor în spaţiul şcolar (ca: segregarea copiilor rromi de ceilalţi ori alte forme de 
discriminare) şi dificultăţile în rezolvarea AAS (absenteismul şi abandonul şcolar).

Deşi s-au făcut progrese, generate de emiterea Ordinului MEN nr. 1540/ 19 iulie 2007, privind interzicerea 
segregărilor în învăţământ şi trecerea la desegregarea claselor/şcolilor existente, se cuvine arătat că MEN a fost 
încă din anul 1998 preocupat de acest fenomen, din proprie iniţiativă, iar ulterior (între 2003 - 2004) şi ca urmare 
a semnalărilor coerente făcute de ONG-urile rrome. Evident, aceasta reprezintă o chestiune monitorizată în 
permanenţă de cele 42 de inspectorate şcolare judeţene, de Minister şi de partenerii săi (Romani CRISS şi alţii).

Pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor rromi şi pentru a le îmbunătăţi perspectivele 
educaţionale (prin eforturile de stopare a absenteismului şcolar (A), care – prin formele sale zilnice, săptămânale, 
lunare, semestriale – alimentează abandonul şcolar (AS), măsurat uneori tardiv, ca abandon anual şi/ sau bienal), 
Ministerul Educaţiei şi partenerii săi au procedat, începând din anul 1999, la formarea cadrelor didactice 
nerrome care au elevi rromi la grădiniţă sau la clase, din perspectiva rromanipenului educaţional (ansamblul 
de valori fundamentale rrome), al nonsegregării şi nondiscriminării în educaţie, al reducerii AAS (din această 
ultimă abordare, este meritoriu programul de formare a directorilor din unităţi şcolare cu peste 30% elevi rromi, 
derulat de MEN şi de Reprezentanţa UNICEF în România, anual, pentru câte 100 de directori şi pentru câte 60 
de mediatori şcolari rromi care lucrează în astfel de unităţi şcolare. De altfel, între 2003 - 2014, MEN a format 
peste 1200 de mediatori şcolari rromi pentru unităţile de învăţământ care necesită servicii de mediere şcolară 
(mai cu seamă pentru reducerea AAS).

Situaţiile statistice din ultimii ani şcolari demonstrează, totuşi, creşterea numărului de elevi rromi care 
frecventează şcoala şi al celor care au ales studiul adiţional de limba şi istoria rromilor. Acest lucru a fost posibil 
prin: intensificarea studiului limbii materne rromani în şcoli, sporirea numărului de cadre didactice rrome din 
şcoli, prin proiectele educaţionale derulate (Programul PHARE şi Programul de formare a cadrelor didactice 
nerrome derulat de MEN, UNICEF, PER, Salvaţi Copiii, Romani CRISS, Institutul Intercultural Timişoara), 
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datorită activităţii metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor, a inspectorilor pentru învăţământul adresat rromilor, 
a mediatorilor şcolari rromi, prin facilităţile ce vizează formarea unei tinere intelectualităţi rrome etc etc), 
creşterile statistice fiind grăitoare în acest sens. 

Dar, despre cum s-au configurat toate acestea, se cuvine cunoscut istoricul căutărilor, designul iniţiativelor 
şi al ţintelor strategice, din secţiunile următoare, ce au condus - în prezent - la programe coerente ce privesc 
şcolarizarea rromilor în România, sursă de inspiraţie pentru alte ţări est - europene şi, mai ales, pentru cele 
occidentale. 

 II. Situaţia de dinaintea anului 1990

În perioada comunistă, au existat mai multe 
iniţiative dedicate şcolarizării rromilor, ca, de 
exemplu, cea din perioada 1949-1954, de la Şiria 
(jud. Arad), când învăţătorul Vasile Homescu a 
organizat o şcoală pentru rromi, iar clasa la care 
preda soţia sa, Georgina Homescu, a fost vizitată 
de un reprezentant naţional al rromilor (s-a spus 
că era Grigoraş Dinicu, dar acesta, decedând la 
28 martie 1949, este puţin probabil să fie vorba 
despre el) şi de Ion Nistor (care a fost ministrul 
învăţământului între 28 ianuarie - 6 octombrie 
1953), învăţătoarea, potrivit relatării făcute nouă 
de fiul său, bucurându-se de elogiile vizitatorilor 
faţă de modul strălucit în care cei 41 de elevi 
rromi din clasă s-au prezentat la lecţii.

Evident, au urmat şi alte experimente, timide 
sau foarte reuşite, iniţiative singulare, de tip 
artizanal, ce îşi aveau originea în omenia, 

luciditatea şi stăruinţa unor dascăli ai şcolii româneşti şi nu ca urmare a vreunei politici de la nivel central. Aşa 
a fost, de exemplu, şi proiectul din satul Rîpile - Gura Văii (judeţul Bacău), iniţiat la 15 septembrie 1974 de 
către sociologul Mihai Merfea, cadru universitar al Institutului de Învăţământ Superior din Bacău şi, ulterior, 
tot în epoca comunistă, rectorul Universităţii din Braşov (v. şi broşura editată de autor în anul 1998: prof. 
univ. dr. Mihai Merfea, Metodologia unei acţiuni sociale într-o comunitate de rromi. Evaluarea experimentului 
psihopedagogic şi social din localitate Gura - Văii, judeţul Bacău, Bacău, 12 p.).

Sedentarizarea rromilor, întreprinsă energic de autorităţile comuniste, s-a soldat în plan educaţional - când nu 
s-a exagerat cu trimiterea forţată a elevilor rromi la şcoală - la o bună şcolarizare a acestora. Cum era şi firesc, 
după Decembrie 1989, s-a înregistrat în România o adevărata explozie a fenomenului rrom în toate planurile 
(socio - politic, educaţional, muzical, editorial, publicistic etc.).

III. Direcţii strategice şi rezultate ale Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi ale partenerilor săi dedicate învăţământul pentru 
rromi în perioada 1990-2014

Astăzi, putem porni discuţia de la direcţiile de acţiune, mai jos prezentate ca scurte capitole, după cum urmează:

1. Cooptarea/ crearea resurselor umane rrome pentru necesităţile învăţământului 
adresat rromilor din sistemul educaţional românesc

Primul program strategic al Ministerului, în noul context istoric, l-a constituit, pe de o parte, cooptarea resursei 
umane rrome deja existente în sistemul educaţional, iar pe de altă parte – formarea unei tinere intelectualităţi 
rrome pentru nevoile învăţământului, îndeosebi la nivel preuniversitar, şi – în plan extins – şi pentru cele ale 
societăţii. Astfel, după beneficele evenimente politice survenite în România, în decembrie 1989, Ministerul 
Educaţiei Naţionale a transformat compartimentul pentru minorităţi naţionale într-un „Serviciu de Învăţământ 
pentru Minorităţi Naţionale“, incluzând în schema sa de funcţionare o inspectoare rromă pentru învăţământul 
destinat rromilor, în persoana profesoarei de limbile română – rusă, Ioana (Ina) Radu. După transferul 
inspectoarei Ina Radu din Ministerul Educaţiei Naţionale la Ministerul Culturii, în toamna anului 1990 (iar de 
acolo, la cerere, după alte câteva luni, a trecut pe catedra de limba româna din localitatea sa natală, Ştefăneştii 
de Jos, din judeţul Ilfov), de problemele rromilor s-a ocupat, suplimentar, inspectoarea pentru limba slovacă, 
dr. Marioara Constantinescu - Condruţ, până în septembrie 1992, când a fost încadrat în „Serviciul Învăţământ 
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pentru minorităţi naţionale“, ca inspector de specialitate pentru rromi, prof. ing. Ilie Pipoi. Acesta a lucrat până 
în septembrie 1994, când trece ca inspector pentru rromi şi minorităţi la ISMB. Până la venirea insp. Gheorghe 
Sarău pe postul de inspector pentru limba rromani, în mai 1998, la Direcţia Minorităţi s-au ocupat, din nou, de 
problemele educaţionale ale rromilor inspectoarele de la învăţământul cu predare în limba slovacă, dr. Maria 
Constantinescu - Condruţ (septembrie 1994-septembrie 1995) şi prof. Vieroslava Timar, ca sarcini suplimentare 
(Vieroslava Timar, cu începere din septembrie 1995 şi până la 1 mai 1998). Ambele au fost sprijinite îndeaproape 
de metodistul pentru limba rromani, insp. Gheorghe Sarău, şi de metodistul pentru şcolarizarea rromilor, prof. 
Ion Ionel.

În acelaşi timp, se punea întrebarea: era nevoie de o tânără intelectualitate rromă, în condiţiile în care, în 
societatea de după 1990, existau specialişti rromi pentru aproape toate domeniile, formaţi încă din comunism? 
Evident, da, pentru simplul fapt că foarte mulţi dintre aceştia, educaţi în spiritul „omogenizării societăţii“, au 
fost, fără voia lor, victimele ştergerii propriilor repere etnice fundamentale (limba rromani, istoria şi tradiţiile 
rrome, conştiinţa etnică - rromă comună etc.), ceea ce a făcut ca mulţi să nu mai perceapă noua schimbare şi 
să nu (se) mai simtă „rromanes“, adică „în manieră rromă“. Aceasta necesita, din partea intelectualilor rromi, 
o racordare rapidă şi vizibilă la noul context etnic rrom, care să „grefeze“, spiritual şi militant, pe străvechile 
rădăcini etnice rrome, noile lor aspiraţii şi constructe etnice, inclusiv reconstrucţia lingvistică rromani. 

Dacă, după evenimentele din decembrie 1989, unora le-au trebuit câteva secunde, ca să “retrăiască rromanes“, 
altora, poate, câteva minute ori zeci de minute, unora – o oră sau câteva ore –, altora o zi sau mai multe zile, 
în unele cazuri a fost, poate, nevoie de o săptămână ori de săptămâni, de luni ori de ani, din păcate. Pentru unii 
însă era de aşteptat că nu vor avea curajul (şi nici acum nu-l au!) de a-şi asuma, public, identitatea rromă. Lucrul 
acesta a fost şi este vizibil încă în rândul multor specialişti rromi, al artiştilor şi al profesorilor rromi de diverse 
discipline, care nu reuşesc, în lupta cu ei înşişi, să-şi deconstruiască stigma de sine, de a trece bariera spre 
cei mulţi, care, dezbrăcându-se de încărcătura neplăcută a stigmatului de „ţigan“, rafinează, la „lumina zilei“, 
valenţe ale rromanipenului, ale ansamblului de valori fundamentale ale rromilor – în cel mai fericit caz, doar 
bănuite de gajei ori insuficient cunoscute. 

Iată de ce era nevoie de noul contingent de intelectuali rromi, ce să fie format în noua societate fără complexul 
de etnic rrom, cu dorinţa şi fapta de a dezvolta valorile rrome fundamentale, inclusiv de a le redescoperi, de a 
şi le apropria, de a le păstra şi transmite. Astfel, pentru responsabilul ministerial cu problematica rromă acest 
obiectiv devenea o sarcină deosebită. Inspectoarea de specialitate, dr. Maria Constantinescu - Condruţ, a preluat 
suplimentar atribuţiunile privind educaţia rromilor – de la plecarea Inei Radu din Minister, în toamna anului 
1990 şi până la venirea în Minister a domnului Ilie Pipoi, în septembrie 1992 – şi, iarăşi, din septembrie 1994, 
când domnul Ilie Pipoi a fost detaşat din Minister la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în urma 
restructurării schemei de funcţionare a Ministerului Învăţământului. De notat că timp de doi ani (septembrie 
1992 - septembrie 1994), inspectorul Ilie Pipoi a căutat să se onoreze cât mai bine de sarcinile pe care şi le 
stabilea, fiind ajutat de metodistul la nivel naţional pentru limba rromani, prof. insp. Gheorghe Sarău, care lucra 
din 1990 în cadrul Ministerului Educaţiei şi preda limba rromani la Şcoala Normală din Bucureşti, la clasa de 
viitori învăţători rromi.

Odată cu numirea prof. univ. dr. Andrei Marga la conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, în perioada 
mandatului său (decembrie 1997 - decembrie 2000) se înregistrează o etapă nouă, de reformare a învăţământului 
în general, respectiv a celui destinat rromilor. La data de 1 mai 1998, cu aprobarea Secretarului de Stat Béres 
András şi cu sprijinul „Partidei Rromilor“, domnul Gheorghe Sarău – ca recunoaştere a activităţii sale anterioare 
de metodist şi de promotor al limbii rromani la catedră – este sprijinit să se transfere, prin concurs, de la Direcţia 
de Relaţii Internaţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale, la Direcţia Învăţământ în limba germană şi în alte 
limbi (Direcţia “Minorităţi“) din acelaşi Minister, ca inspector pentru învăţământul în limba rromani. Ulterior, 
din decembrie 2007, pe lângă inspectorul Gheorghe Sarău, avea să fie cooptat în cadrul Direcţiei Minorităţi din 
Ministerul Educaţiei şi prof. Florin Fleican, ca referent pentru şcolarizarea rromilor.

2. Elaborarea unei baze de date anuale privind elevii rromi din sistemul educaţional 
românesc (la nivel preşcolar, şcolar, liceal, superior) şi potenţialele resurse umane 
pentru nevoile învăţământului

După ianuarie 1990, una din primele preocupări notabile ale Ministerului Educaţiei, la iniţiativa inspectoarei 
rrome, Ina Radu, a fost cea de constituire a primei statistici privind cuprinderea în învăţământ a preşcolarilor, 
şcolarilor şi liceenilor rromi, în anul şcolar 1989/ 1990. Numărul celor care îşi asumă dezinvolt identitatea se 
ridica la 109.129 preşcolari şi elevi rromi, din care 62,7% erau vorbitori de limbă maternă rromani.

În 1998, Direcţia Minorităţi a solicitat date privind programele de şcolarizare a copiilor şi a tinerilor rromi, de 
la ONG-uri, rrome şi nerrome, care s-au detaşat prin seriozitatea proiectelor şi a programelor şcolare derulate sau 
care deţineau astfel de informaţii. De asemenea, au fost solicitate date – îndeosebi cele ce priveau resursa umană 
rromă din învăţământ ori potenţialele cadre didactice (cu liceu şi bacalaureat) – de la liderii rromi, indiferent de 
formaţiunea politică sau de tipul organizaţiei. Date similare au fost solicitate şi inspectoratelor şcolare judeţene, 
care, la data aceea, fie au răspuns cu profesionalism, promptitudine şi disponibilitate – cum au fost Inspectoratele 
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Şcolare Judeţene Ialomiţa, Mehedinţi, Mureş, Bihor –, fie au răspuns superficial (ca, de pildă: Inspectoratele 
Şcolare Judeţene Vrancea şi Vâlcea) sau parţial (după repetate intervenţii ale Ministerului Educatiei Naţionale).

Cu excepţia statisticii din anul 1990, întocmită de Minister, până în toamna anului 1998 Ministerul nu a 
realizat statistici exclusiv pentru rromii care învăţau în sistemul de învăţământ, ci doar pentru aceia care făceau 
obiectul studiului limbii materne rromani.

În decembrie 1998, Direcţia de Învăţământ în Limbile Minorităţilor, la iniţiativa inspectorului pentru limba 
rromani, Gheorghe Sarău, colectează – cu concursul inspectoratelor şcolare judeţene - datele privind participarea 
şcolară a rromilor, într-un „Anuar“ al învăţământului pentru rromi, care, în varianta sa publicată pe pagina web 
a Ministerului, a reunit informaţii inedite privitoare la: numărul de elevi rromi raportat la numărul celorlalţi 
elevi existent în unităţile şcolare („X elevi rromi din Y elevi…“), cadrele didactice rrome existente în sistemul 
de învăţământ, profesorii de limba rromani, studenţii rromi admişi, în baza măsurilor afirmative promovate de 
Minister, în facultăţi, o listă cu ONG-urile şi liderii rromi care sprijineau învăţământul pentru rromi, un scurt 
istoric al învăţământului pentru rromi, tipul de proiecte de şcolarizare iniţiate la nivel local, numărul de elevi 
rromi care au optat pentru studiul limbii materne rromani ş.a. 

Acest tip de colectare de date nu avea ca obiectiv întocmirea unei statistici generale, în scopul cunoaşterii la 
nivel de ţară a numărului exact de elevi rromi pe fiecare ciclu de învăţământ, ci, mai degrabă, avea caracter de 
documentare internă ori constituia pentru ONG-urile ce doreau să demareze proiecte de şcolarizare pentru rromi 
un prim punct de plecare în orientarea acestora. 

Colectarea datelor de acest tip a continuat şi în anii următori, după acelaşi chestionar, dar, din păcate, nu s-au 
elaborat tabele care să sintetizate aceste date. Astfel, datele şi informaţiile au fost publicate ca atare pe suport 
electronic într-un „Buletin informativ - interactiv privind învăţământul pentru rromi“ - întocmit de inspectorul 
pentru limba rromani, Gheorghe Sarău - ce a fost stocat pe pagina web a Ministerului (18 numere numai în 
perioada octombrie 1999 - iunie 2001).

După cum se desprinde din cele de mai sus, este de constatat faptul că datele şi informaţiile de tip statistic 
au fost puse la dispoziţia Ministerului în exclusivitate de către inspectoratele şcolare judeţene, cu concursul 
inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor. Cât priveşte consemnarea identităţii rrome a elevilor, aceasta s-a 
făcut îndeobşte pe criteriul liberei declaraţii, ceea ce – lesne de înţeles – presupune o acceptare circumspectă a 
veridicităţii acestor date. Este cunoscută realitatea că asumarea identităţii de către o persoană este o chestiune 
deosebit de sensibilă, care depinde de mai mulţi factori. Mai cu seamă, în mediul şcolar cu copii declinarea 
identităţii rrome este în funcţie de: cine întreabă?, când întreabă?, cum întreabă?, în ce scop întreabă?, pe ce ton 
întreabă?, în prezenţa cui se întreabă?, contextul în care se întreabă? ş.a. 

De multe ori, statisticile au fost întocmite “prin observare“, de către directori şi diriginţi, fără a se chestiona 
elevii, pe baza informaţiilor pe care le aveau despre familiile elevilor. De ex., analizând datele de la finele anului 
şcolar 2002/2003, constatăm o mare diversitate în furnizarea datelor. Dacă unele judeţe au procedat cu multă 
parcimonie în “dozarea“ datelor (v. ISJ Botoşani, care prezintă cea mai mică cifră de preşcolari şi elevi rromi la 
nivel de judeţ), altele au dovedit o suspectă “generozitate“ (a se vedea, de pildă, ISJ Vaslui, care inserează date 
disproporţionate faţă de celelalte judeţe, dar care, se pare - lăsând la o parte o anumită exagerare - se apropie, 
totuşi, de cifrele reale). În acelaşi timp, la nivel general, datele par suspect de mari la nivel preşcolar, plăsându-
se la nivelul a 3,15% în raport cu procentul de elevi la ciclul gimnazial, de pildă (4,51%). Conexând cu datele 
existente pentru anul 1990 (când, se pare, inspectoratele şcolare judeţene raportau cu o mai mare atenţie datele), 
numărul de elevi rromi a crescut, de la 109.325 la 158 128 elevi (preşcolari, elevi, liceeni), ceea ce înseamnă, 
la nivelul lunii iunie 2003, 3,5% din numărul total de elevi (români şi de alte etnii, inclusiv cea rromă), care 
frecventau învăţământul preuniversitar românesc (indiferent, deci, de limba de predare). De remarcat este şi 
faptul că învăţământul cu predarea în limba maghiară se ridica la aproximativ 170.000 elevi.

Pe de altă parte, raportând, procentual, numărul de elevi rromi la numărul general de elevi, pe fiecare judeţ, 
constatăm, în anul şcolar 2002/ 2003, o mare diferenţă de la un judeţ la altul (de cele mai multe ori judeţele au 
fost foarte circumspecte în a prezenta numărul real al elevilor rromi, care, în realitate, se pare că este mult mai 
mare decât cel comunicat la Minister), ceea ce ne determină să presupunem că numărul acestora se plasează abia 
la o treime din cel real (probabil numărul real este de aproape 500.000).

Cât priveşte numărul de elevi rromi care au optat pentru studierea curriculumului adiţional rrom – compus 
din cele 3 - 4 ore săptămânale de limba şi tradiţiile rromilor la nivelul claselor I - a XII-a, respectiv din ora de 
istoria şi tradiţiile rromilor, prevăzută la clasele a VI-a şi a VII-a) – se înregistrează un procent de 9,92 % din 
numărul de elevi rromi care frecventează şcoala (adică 15 807 din 158.128 elevi). Se observă, totodată, că din 
numărul de 15 807 elevi 889 elevi rromi au ales şi disciplina de studiu istoria şi tradiţiile rromilor, alături de 
limba maternă rromani.

Dacă vom analiza gradul de cunoaştere a limbii rromani de către elevii rromi din segmentul statistic de  
158 128, vom constata că, procentual, situaţia nu este cu mult diferită de cea de la nivelul anului 1990 (în 1990 
– 62,7 % elevi rromi erau vorbitori de limbă rromani, iar în 2003 - 50,77% vorbesc această limbă). Raportat la 
populaţia totală de rromi, este de presupus că procentul general de vorbitori ai limbii rromani să fie cu mult mai 
mare, căci aici se adaugă, în mod necesar, şi familile elevilor rromi (fraţii, părinţii, unchii, mătuşile, bunicii etc.).

Ilustrativ, vom prezenta numărul de elevi rromi cu identitate asumată în raport cu eşantionul naţional 
corespunzător pe nivelul de învăţământ (an „mediu“ ca număr de elevi rromi), anul şcolar 2008-2009:
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2008/2009 203.343 + 31.665 (lb. şi ist. rr.) = 235. 008 
elevi rromi faţă de 3.326.101

31.665, din care 380 au studiat integral 
în limba maternă rromani

Detaliat:
Numărul total 
preşcolari şi elevi (n.t.) 
= 3.356.445 < 235.008 
= 7,00% rr*

Rromi
Grădiniţă I-IV V- VIII liceu

235.008 rromi < 31. 
665 lb. (13,47%)

39.617 (39.492 
+ 125 lb.)

105.204 
(88.389 + 16 815 

lb.)

74.747 
(62.083 + 12.664 

lb.)

15.440 
(13.379 + 2061)

235.008 rromi < % 
(distribuţie pe nivel de 
înv.)

16, 86% 44,76% 31,80% 6,57%

% rr. < e. n./ nivel core-
spunzator (3. 326. 101)

6,24% rr. din 
634523 indif. 

de etnie 

12,30% rr. din 
855433 indif. de 

etnie

8,41% rr. 
din 888128 indif. 

de etnie

1,62% rr. din 948 
017 indif. de etnie 
(fără alţi 30344 din 

şc.postl.) 
 % rr. < n. t. preşc. şi el. 
indiferent de etnie

1,19% 3,16% 2,24 % 0,46%

e.n. = eşantionul naţional pe nivel corespunzător de învăţământ
n.t. = numărul total de elevi, indiferent de etnie (3.356.445 cu învăţământul postliceal/ 3. 326. 101, fără 

postliceal) 
*Dacă s-ar raporta, corect, la numărul total de elevi, indiferent de etnie, dar fără elevii rromi, atunci procentul 

ar fi de 7,06%.

În medie, în raport cu întreg eşantionul general de copii, indiferent de etnie, 6-10% copii rromi frecventează 
grădiniţa. Dintre cei 13-17 % copii rromi care parcurg clasele I – a IV-a, 9-13% urmează şi clasele a V-a - a 
VIII-a, dar numai 2% dintre absolvenţii clasei a VIII-a urmează liceul. La facultate ajung 1 % tineri rromi pe 
locurile distincte în sistemul de stat, cărora li se adaugă 0,7% din învăţământul superior de stat (care nu beneficiază 
de locuri distincte) şi cei din învăţământul universitar particular (fără măsurarea apartenenţei la etnia rromă). 

3. Acordarea de locuri distincte pentru elevii rromi la admiterea acestora în licee la 
diferite specializări (anual, au fost admişi între 2800-3400 elevi, la cl. a IX-a, pe 
astfel de locuri). Elevii provin: 1/3 din Bucureşti, 1/3 din alte oraşe și 1/3 din mediul 
rural. 

Una din primele acţiuni strategice ale Ministerului Educaţiei – în contextul constituirii unei tinere intelectualităţi 
pro-activ etnic rrome – a demarat, în învăţământul preuniversitar, în anul 1990, din dorinţa inspectoarei rrome, 
Ina Radu, de a se înfiinţa patru clase experimentale în cadrul a patru Şcoli Normale (Liceele Pedagogice din 
Bucureşti, Bacău, Târgu Mureş şi Timişoara). Din păcate, se reuşeşte constituirea acestora doar în primele trei 
localităţi, în scopul formării, cu începere din anul de învăţământ 1990/1991, a 55 viitori învăţători rromi (sau 
“învăţători care vor lucra la clase de rromi“). 

Măsura avea să se reia în anii şcolari 1995/1996 şi 1996/1997, prin extinderea pregătirii de învăţători rromi 
şi în cadrul altor Şcoli Normale (Liceele pedagogice din Slatina, Iaşi, Zalău etc.) şi prin constituirea unei clase 
similare la Bucureşti (dar, din păcate, la Bucureşti şi Slatina, clasele aveau foarte puţini elevi rromi, majoritatea 
elevilor fiind reprezentată de elevi români). La clasa de învăţători rromi de la Slatina, orele de limba şi literatura 
maternă rromani au fost asigurate de domnii Ştefan Marin şi Ion Vasile, în prima fază, apoi, în anul şcolar 
1997/1998, de către învăţătorul Fieraru Dumitru, şi, în continuare, de către d-ra învăţătoare Aniţa Manuela 
Constantin, toţi de etnie rromă (Elevele rrome aveau să-şi încheie studiile pedagogice în anii 2000 şi 2001). 
La Şcoala Normală din Bucureşti, cei 6 elevi români admişi în anul 1995 s-au pregătit pentru a lucra la clase 
cu copii rromi, iar orele de limba şi literatura rromani au fost predate, în continuare, de domnişoara Camelia 
Stănescu.

Dar, era nevoie de alocarea anuală de către Minister de mult mai multe locuri distincte pentru copiii rromi 
absolvenţi ai clasei a opta, la admiterea în clasa a IX-a la licee şi şcoli de arte şi meserii.
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Din toamna anului 2000, Ministerul Educaţiei Naţionale regândeşte programul de formare a viitorilor 
intelectuali rromi - nelimitându-l, aşadar, la formarea doar de educatori şi învăţători -, prin lărgirea paletei de 
specializări, în contextul locurilor oferite candidaţilor rromi la admiterea în liceele de toate tipurile şi în şcoli 
profesionale, devenite ulterior Ş.A.M.-uri. Astfel, cu începere din anul şcolar 2001/ 2002, se acordă câte două 
locuri distincte fiecărei clase de liceu, indiferent de profil, pentru care există interes din partea elevilor absolvenţi 
ai clasei a VIII-a, cu examen de capacitate (teste naţionale). 

Înscrierea candidaţilor rromi pe locuri distincte acordate acestora, la concursul de admitere, se face în baza unei 
recomandari scrise, eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, din care trebuie să rezulte apartenenţa 
la etnia rromilor a candidatului şi nu că acesta face parte din respectiva organizaţie, iar admiterea se face după 
media calculată descrescător în limita locurilor existente, aceasta fiind de minim 5,00. 

 În contextul politicilor afirmative ale Ministerului, numărul de locuri distincte acordate elevilor rromi 
absolvenţi ai clasei a VIII-a la admiterea lor la clasa a IX-a în licee şi în ŞAM-uri a crescut progresiv, de la 
1350 (în anul şcolar 2001/ 2002), astfel încât, în ultimii zece ani, cca. 2300 – 2600 elevi rromi au fost înscrişi, 
anual, la nivel de ţară (în anul şcolar 2011-2012, fiind admişi cei mai mulţi elevi rromi: 3021). Evident, aceste 
locuri reprezintă încă un segment destul de mic, dar important, ca exemplu bun, în rândul tinerilor rromi din 
comunităţi. La o simplă analiză cantitativă a eşantioanelor de elevi rromi admişi pe aceste locuri se constantă 
că o treime din elevi provine din Bucureşti, o altă treime din mediul orăşenesc din ţară, iar numai o treime din 
mediul rural, de regulă, elevi ale căror familii pot suporta cheltuielile de întreţinere la internatul şcolar (cele de 
cazare şi masă). Explicaţia o constituie realitatea că, dacă un elev de clasa a VIII-a, care locuieşte cu familia 
în Bucureşti, ori într-un alt oraş, nu întâmpină probleme financiare majore la admiterea, în fapt, în aceeaşi 
localitate, în clasa a IX-a (el schimbând doar adresa unei unităţi şcolare de pe o stradă unde învăţa la şcoala 
generală pe o alta, pe care va urma liceul ori şcoala profesională), un elev de clasa a VIII-a, provenit din mediul 
rural, se confruntă nu numai cu probleme financiare deosebite pentru a se înscrie şi a urma „la oraş“ liceul ori 
ŞAM-urile, dar şi cu cele privind adaptarea sa în noul mediu orăşenesc ori acceptarea lui în noul context şcolar 
liceal urban. La acestea se adaugă, uneori, şi atitudini, greu de înţeles, neprietenoase din partea unor cadre 
didactice, care descurajează participarea şcolară a elevilor rromi într-un liceu „cu faimă“, depunctându-i la unele 
discipline în primul semestru, pentru ca, în acest fel, să se sprijine transferarea la liceele „bune“, după primul 
semestru, a unor elevi localnici, de la alte licee cotate ca fiind mai puţin „bune“. 

De mai mult de un deceniu, Programul „Bani de liceu“ contribuie şi el la creşterea numărului de liceeni rromi, 
cel puţin al elevilor rromi care au avut norocul de a fi sfătuiţi să depună, în termen, dosare la secretariatul liceelor 
în acest scop.

Elevi rromi admişi doar la Şcolile Normale (Liceele Pedagogice) în perioada 1990-2000
1990-
1991

1991-
1992

1992-
1993

1993-
1994

1994-
1995

1995-
1996

1996-
1997

1997-
1998

1998-1999 1999-2000 2000-2001

55 55 55 55 55 26 35 38 41  
(< 150 

acordate)

56  
(< 200 

acordate)

92  
(< 200 

acordate)

 Elevi rromi admişi la diferite licee (anii şcolari 2001/2002 – 2014-2015) 
2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

1350 1530 1998 2207 2291 2335 2408 2333 2246 2675 3021 2613 2566

4. Acordarea de locuri distincte tinerilor rromi la admiterea în facultăţi

La nivel universitar, debutul programului de măsuri afirmative („discriminare pozitivă“) s-a produs, cu 
începere din anul universitar 1992/1993 - la iniţiativa Catedrei de asistenţă socială a Universităţii Bucureşti, a 
doamnei lect. univ. dr. Elena Zamfir, asist. univ. drd. Vasile Burtea, rrom, şi a profesorului dr. Ion Aluaş, de la 
UBB Cluj Napoca, cu sprijinul ministrului din acea vreme, Mihai Golu – când s-a avizat acordarea a 10 locuri 
distincte pentru candidaţii rromi la secţia de asistenţă socială a Universităţii Bucureşti, programul fiind preluat, 
din anul universitar 1993/1994, şi de alte catedre de profil ale Universităţilor din Cluj, Iaşi, Timişoara.

Astfel, dacă primele locuri distincte pentru rromi au vizat formarea doar de asistenţi sociali (începând din anul 
universitar 1992/1993 şi până în anul universitar 1996/1997), din anul universitar 1997/ 1998 oferta s-a extins cu 
încă o specializare, limba rromani, la secţia indianistică (hindi - limba rromani), înfiinţată la propunerea şi prin 
eforturile profesorului Gheorghe Sarău. 

Prin Ordinul MEN nr. 3577/ 15 aprilie 1998, viziunea ministrului Educaţiei Naţionale de atunci, Andrei 
Marga, avea să se rafineze în privinţa acordării de locuri distincte candidaţilor rromi, numărul locurilor speciale 
şi al universităţilor crescând, iar paleta specializărilor lărgindu-se. Se consolida, în acest fel, programul, demarat 



75

timid în 1990 şi 1992, de structurare a unei tinere intelectualităţi a rromilor, căci, prin acest ordin s-a extins 
numărul de la 40 - 50 locuri acordate de Minister, anual, Universităţilor Iaşi, Cluj, Timişoara – pentru formarea 
de asistenţi sociali – şi Universităţii din Bucureşti (pentru asistenţă socială şi pentru filologie rromani) la 149 de 
locuri, iar cel al universităţilor prestatoare a crescut şi el, de la 4 la 9 (apar 5 universităţi noi: Craiova, Braşov, 
Sibiu, Constanţa şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti). Înscrierea candidaţilor 
rromi la concursul de admitere se face similar cu cea a elevilor rromi la admiterea în clasa a IX, adică, în baza 
unei recomandari scrise din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, din care să rezulte apartenenţa 
la etnia rromilor a candidatului, şi nu că face parte din respectiva organizaţie, iar admiterea se face după media 
calculată descrescător în limita locurilor existente, media de admitere fiind de minim 5,00. 

1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-
1996

1996-
1997

1997-1998 1998-1999 1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

10
(asist. socială, 

Univ. BUC
socială, Univ. 

BUC

30
(asist. socială, 
Univ. BUC, 

CJ, TM)

40
(asist. socială, 
Univ. BUC, 

CJ, TM)

40
Idem
1994-
1995

40
Idem
1994-
1995

50
Idem

1994-1995, 
plus 10 locuri 
lb. rromani la 
Univ. BUC

149
Idem 

1997-1998, 
plus Univ. 

BV, CT, CV, 
SB, SNSPA

170 274 373

Programul avea să fie dezvoltat anual (pentru anul universitar 2002/ 2003 s-au acordat 393 locuri distincte (în 
graficul de mai jos apar eronat: 390), în anul 2003/ 2004 - 422 locuri (în grafic, eronat: 390), repartizate unui 
număr de 39 de universităţi, iar pentru anii universitari 2004/ 2005 şi 2005/ 2006 - câte 398 locuri anual). În anul 
universitar 2005/2006, locurile erau distribuite la 43 universităţi (faţă de 51 de instituţii de învăţământ superior 
de stat).

O analiză cantitativă pentru anii univ. 2004/2005 şi 2005/2006 a demonstrat că în unele zone ale ţării locurile 
pentru rromi nu erau ocupate în totalitate (Timişoara - la Universitatea de Vest, Sibiu, Suceava, Bacău, Iaşi - la 
Universitatea Tehnică), iar în altele – Craiova, Tg. Jiu, Bucureşti – la ASE şi la Universitatea Oradea etc. se 
solicitau cu mult mai multe locuri. Pe de altă parte, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti a refuzat 
locurile acordate de Minister, până în urmă cu cinci ani, iar o altă universitate, care, o vreme, a ezitat să accepte 
şcolarizarea rromilor, deşi existau cereri în acest sens, a fost UMF Bucureşti (situaţie redresată în ultimii nouă 
ani, înnobilată chiar cu programul de burse al OSI Budapesta (Soros) demarat în anul 2008, în cadrul căruia au 
fost pregătite cadre medicale rrome, la nivel universitar). 

Legat de organizaţiile rrome care au emis recomandările scrise ale candidaţilor, peste 70 % erau eliberate de 
Partida Rromilor şi de filialele locale ale acesteia, urmate, descrescător, de Romani CRISS, Amare Rromentza, 
Agenţia „Împreună“ şi AUR.

În anii universitari următori, observăm că: 493 locuri au fost acordate şi ocupate de tinerii rromi în anii univ. 
2008-2009 şi 2009-2010; la Admiterea 2010-2011 au fost acordate 555 locuri; în anul univ. 2011-2012 un număr 
de 611 locuri, iar în anul univ. 2012-2013 alte 555 locuri distincte (în realitate: 564).

Deşi necuprinse în grafic, de notat că în anul universitar 2013-2014 locurile distincte pentru rromi au crescut la 
594 (598), iar pentru anul universitar 2014-2015 au fost acordate 602 locuri, ceea ce aduce eşantionul de studenţi 
rromi admişi pe locurile distincte la 1% în raport cu numărul total de locuri bugetate în învăţământul superior 
românesc de stat. Evident, acestora li se adaugă şi studenţii rromi, care urmează facultăţi în afara locurilor 
distincte, ca, de altfel, şi studenţii rromi din învăţământul particular. 

Evoluţia numărului de 
locuri alocate cetăţenilor 
rromi în perioada 2002-
2012 (Grafic realizat de Ion 
Ciucă – Direcţia Învăţământ 
Superior şi de Gheorghe 
Sarău – Direcţia Minorităţi)

2002- 
2003
390Total

N
um

ăr
 lo

cu
ri

415398 493 611390 454 555398 493 555

2006- 
2007

2004- 
2005

2008- 
2009

2011- 
2012

2003- 
2004

2007- 
2008

2010- 
2011

2005- 
2006

2009- 
2010

2012- 
2013
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5.  Formarea iniţială, intensivă, în cadrul unor cursuri de vară sau prin cursuri 
intensive de limba şi metodica predării limbii rromani, a potenţialilor profesori de 
limba şi istoria rromilor

Ministerul a structurat, începând cu anul 1990, două dintre ţintele strategice eficiente ce aveau să fie dezvoltate 
mai târziu: germenii unei infrastructuri umane rrome - prin cooptarea elevilor rromi pentru a se forma ca 
învăţători - şi debutul predării limbii rromani la cele trei licee cu profil pedagogic (din oraşele: Bucureşti, Bacău, 
Târgu Mureş), anume, câte 3 ore săptămânale.

Ulterior, în perioada 1991-1994, Ministerul a trasat alte două ţinte strategice: 1. extinderea predării limbii 
materne rromani (câte 4 ore săptămânale, la cererea elevilor rromi şi a părinţilor lor) la clasele I - a XII-a 
(elaborându-se primele instrumente şcolare de lucru – programele şi manuale şcolare – de către profesorul 
metodist Gheorghe Sarău), 2. cooptarea primilor profesori necalificaţi din rândul etnicilor rromi (absolvenţi de 
liceu cu diplomă de bacalaureat) pentru a preda cele 3-4 ore săptămânale suplimentare de limba maternă rromani 
la nivelul claselor I-IV. Aceste cadre didactice constituie, în comunităţile lor, pentru copiii şi tinerii rromi modele 
de urmat, iar prezenţa unui cadru didactic rrom în şcoală reprezintă un câştig, deopotrivă, pentru şcoală, dar, mai 
ales, pentru elevii şi pentru părinţii rromi, care văd, în acest fel, nuanţată oferta educaţională şi din perspectiva 
specificului rrom. 

Pe de altă parte, în şcoli, începând din anul şcolar 1992/1993 şi până în anul şcolar 1998/1999, se dorea, la 
nivel local, extinderea studierii limbii materne rromani, astfel încât şcolile se aflau în imposibilitatea de a asigura 
cadrele didactice necesare.

Din aceste raţiuni, Ministerul – în baza proiectelor gândite de Gheorghe Sarău – trece la structurarea unui 
program de formare a profesorilor de limba şi literatura rromani, prin cooptarea şi „pre“- formarea potenţialelor 
cadre didactice rrome din rândul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, prin cursuri intensive de 
vară, cu durata de 2-4 săptămâni, în scopul avizării lor din perspectiva metodico - didactică şi de specialitate 
(limba rromani comună), spre a funcţiona ca profesori de limba maternă rromani în învăţământ (în primă fază 
ca “necalificaţi“, căci, odată cu încadrarea lor în învăţământ, în luna septembrie, aceştia aveau să fie direcţionaţi 
spre formele de învăţământ deschis la distanţă în vederea completării studiilor universitare în profilul limbii 
rromani). 

Într-o fază preliminară, Direcţia Generală Învăţământ pentru Minorităţi Naţionale (prin inspectorul Gheorghe 
Sarău) şi FSD Bucureşti (prin responsabila pentru programele privind şcolarizarea rromilor, Simona Botea) 
au organizat, la Predeal (Hotel Orizont), între 29 mai - 1 iunie 1999, primul seminar naţional de identificare a 
cadrelor didactice rrome şi de motivare a acestora de a sprijini învăţământul pentru rromi. Pe lângă absolvenţii 
rromi ai Şcolilor Normale, au participat şi cadre didactice rrome existente în sistemul educaţional înainte de anul 
1990. Cei mai mulţi aveau să ia parte la prima şcoală de vară de limba rromani, desfăşurată în 1999, anume, 60 
de cursanţi au urmat, între 19 iulie-10 august 1999, prima Şcoală de vară de limba şi metodica predării limbii 
rromani, la Satu Mare, cu sprijin financiar primit de la DPMN (Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor 
Naţionale) - Guvern (cazare şi masă) şi de la FSD Bucureşti (remunerarea profesorilor). Cursanţii erau rromi 
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, ce au fost cooptaţi, după absolvirea şcolii de vară, din septembrie 
1999, să lucreze în învăţământ, ca profesori necalificaţi de limba maternă rromani.

S-au creat, astfel, premisele programului de pregătire a viitoarelor cadre didactice de limbă rromani prin 
cursuri de vară. După modelul cursurilor de vară de limba şi metodica predării limbii rromani, derulate pentru 
prima dată în vara anului 1999 (finanţatori: Guvernul României - DPMN, FSD Bucureşti şi CRCR Cluj Napoca), 
au fost organizate, anual, cursuri similare în verile anilor 2000, 2001, 2002 (două şcoli), 2003, 2004 şi 2005, 2006 
(două şcoli), pentru câte un contingent anual de 40 - 60 de cursanţi rromi şi nerromi (o cincime sunt şi nerromi, 
adică români şi maghiari), cu concursul D.G.Î.L.M. din MEN, al partenerilor finanţatori - ediţiile 2001 - 2006 
(UNICEF), ediţia 2000 (MEN, Romani CRISS şi Ambasadele Franţei şi Angliei la Bucureşti). În luna septembrie 
a anului 2002, MEN a organizat, la Brăila, cu finanţarea acordată de Reprezentanţa UNICEF în România, un curs 
similar pentru pregătirea profesorilor rromi (calificaţi şi necalificaţi) de istoria şi tradiţiile rromilor (care se predă 
în regim de câte o oră, la clasele a VI-a şi a VII-a). În cele 11 şcoli de vară de limba şi metodica predării limbii 
rromani, derulate în intervalul 1999 - 2007, s-au format peste 600 de cadre didactice, dintre care peste 300 au 
terminat sau urmau cursurile învăţământului deschis la distanţă în învăţământul universitar, în profil pedagogic, 
la Universitatea din Bucureşti – Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă CREDIS, în perioada 2000-
2010, şi la UBB Cluj Napoca – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, între 2006-2010).

Şi din 2008 şi până în 2014 s-au desfăşurat, anual, alte şcoli de vară, dar, în paralel, şi cursuri intensive de 
limba rromani, în total 29 de cursuri, 

Din păcate, în vara anului 2014, cursurile nu au mai fost finanţate de Reprezentanţa UNICEF în România, ceea 
ce a dus la testarea unei noi variante de desfăşurare a acestora (prin contribuţia proprie a cursanţilor şi a formatorilor 
pentru acoperirea cheltuielilor de masă şi de cazare în spaţiile internatelor şcolare, respectiv, obţinerea de săli 
de clasă gratuite de la unităţile şcolare partenere (v. ediţia a XXX-a a cursurilor de vară desfăşurate la Colegiul 
Tehnic „Transilvania“ din Oradea, pentru 90 de cursanţi (St. I: 29 iunie - 6 iulie 2014 şi St. II: 6-11 iulie 2014), 
în cadrul parteneriatului dintre MEN – Direcţia Minorităţi, ISJ Bihor - CCD Bihor, Secţia de limba rromani 
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a Universităţii din Bucureşti şi 
gazda cursurilor, Colegiul Tehnic 
„Transilvania“ din Oradea. 
Cursurile au fost ţinute de: prof. 
univ. dr. Gheorghe Sarău, prof. 
metod. drd. Ionel Cordovan, 
drd. Yusuke Sumi şi stud. Daniel 
Petrilă.

Dintre cei 1200 cursanţi formaţi 
între 1999-2014, între 400-
500 funcţioneză în permanenţă 
în învăţământ ca profesori de 
limba şi istoria rromilor, ca 
educatori şi învăţători, directori 
de şcoli, inspectori pentru rromi, 
ca mediatori şcolari, experţi 
educaţionali etc.

Cursurile de vară şi cursurile intensive de limba şi metodica predării limbii rromani, desfăşurate între 
1999-2014

1999: - ediţia I (Satu Mare,19.07 – 9.08.1999)
2000: 2000 a - ediţia a II-a (Călimăneşti, între 31.07-16.08.2000); 2000b - ediţia a III-a (Sinaia, 23 – 
30.07. 2000, organizat de CEDU 2000+ şi MEN)
2001: 2001a - ediţia a IV-a (Călimăneşti, între 1-21.08.2001); 2001b - ediţia a V-a (Agafton, 
8-12.09.2001, 6 zile, organizat de CNC şi MEN)
2002: 2002a - ediţia a VI-a (Lacul Sărat, între 2-19.07.2002); 2002b - ediţia a VII-a (Brăila, între 
1-15.09. 2002, profilate preponderant pe istoria şi tradiţiile rromilor, dar şi pe limba rromani)
2003 - ediţia a VIII-a (Sânmartin, Bihor, între 1-21.07. 2003)
2004 - ediţia a IX-a (Năvodari, 27.06-18.07.2004) 
2005 - ediţia a X-a (Costineşti, 24.07-16.08.2005) 
2006: 2006a - ediţia a XI-a (Costineşti, 20.07-3.08.2006); 2006b - ediţia a XII-a (Costineşti 1-15.09.2006) 
2007: 2007a - ediţia a XIII-a (Costineşti, 01-22.07. 2007) ; 2007b - ediţia a XIV-a (Universitatea 
Constanţa 01-07.08.2007); 2007c - ediţia a XV-a (Satu Mare, 20-26.08.2007); 2007d - ediţia a XVI-a 
(Poiana Pinului - Buzău, 28.08 - 03.09.2007); 2007e - ediţia a XVII-a (Costineşti, 04-11.09.2007)
2008: 2008a - ediţia a XVIII-a (Costineşti, 21.07-11.08. 2008); 2008b - ediţia a XIX-a (Costineşti, 28.08-
04.09.2008); 2008c - ediţia a 
XX-a (Olăneşti, 25-29.10.2008); 
2008d - ediţia a XXI-a (Olăneşti, 
25.10-29.10.2008) 
2009 - ediţia a XXII-a (Costineşti, 
2-23.08.2009) 
2010 - ediţia a XXIII-a (Oradea, 
16.08- 03.09.2010)
2011: 2011a - ediţia a XXIV-a 
(Costineşti, 26.06 - 17.07.2011); 
2011b ediţia a XXV-a (Sighişoara, 
15-18.08.2011, organizator: 
„Divers“ Tg. Mureş) 
2012 - ediţia a XXVI-a 
(Costineşti, 12.08-02.09.2012)
2013 - ediţia a XXVII-a 
(Costineşti, 13-27.08.2013)
2014 - ediţia a XXVIII-a și 
XXIX-a (Oradea: St. I: 29.06 - 
05.07. 2014 şi St. II: 6.07 - 11.07. 
2014) 

Cei patru profesori la Şcoala de vară de limbă rromani (Oradea - 2014)

Şcoala Costineşti, 2013 - gazda celor mai multe cursuri de vară 
pentru rromi, începând cu anul 2005
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6.  Formarea la distanţă a viitorilor educatori şi învăţători calificaţi care să predea 
integral în limba rromani sau să asigure, ca necalificaţi în specialitate, ore de limba 
rromani, de istoria şi tradiţiile rromilor 

Dacă „şcoala de vară de limba rromani“ a reprezentat prima fază de pregătire a viitoarelor cadre didactice de 
limba rromani, formarea prin cursuri universitare la distanţă a constiuit a doua treaptă în calificarea acestora. 
Astfel, la Universitatea din Bucureşti - Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă CREDIS, în urma 
demersurilor întreprinse de prof. Gheorghe Sarău (având ca parteneri Centrul “Educaţia 2000+“ – pe dl. 
Alexandru Crişan, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia de Învăţământ în Limbile Minorităţilor, şi 

Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă 
CREDIS – dl. Bogdan Logofătu), se iniţiază, din 
octombrie 2000, primul program de pregătire, la 
nivel universitar, destinat formării profesorilor 
rromi necalificaţi (fără studii universitare, dar 
având liceul cu diplomă de bacalaureat), în 
scopul obţinerii unei diplome universitare cu 
dublă specializare de “institutor - profesor de 
limba rromani“. Pentru acreditarea secţiei, 
Gheorghe Sarău a elaborat prima Programă de 
limba rromani destinată acestei secţii (10 p., v. 
www.edu.ro). Prima promoţie: 2003. Anual, au 
fost admişi şi pregătiţi între 30 - 80 studenţi rromi 

Astfel, absolvenţii „pre - formaţi“ în şcolile 
de vară de limba rromani au fost direcţionaţi în 
fiecare toamnă spre această formă de învăţământ. 
Programul s-a structurat şi pornindu-se de la 
realitatea că nu trebuie neglijată o coordonată 

afectivă a rromilor, anume, aceea că mulţi rromi doresc ca profesorii copiilor lor să fie de etnie rromă, crescând 
astfel şi motivaţia fecventării şcolii de către copiii rromi. 

Centrul „Educaţia 2000+“ a asigurat, timp de doi ani universitari, pentru un număr de 30 de cursanţi rromi, 
burse de studiu (din care studenţii îşi acopereau taxele de şcolarizare şi transportul la cele opt - zece întâlniri 
anuale de tutoriat) şi, de asemenea, onorariile pentru autorii cursurilor universitare din componenta rromă, 
publicate de CREDIS între anii 2000-2002 (Cursul audio de limba rromani, Cursul de antropologie şi folclor 
rrom, Cursul de cultură şi civilizaţie indiană, Cursul de istoria literaturii rrome, Cursul practic de “Stilistica limbii 
rromani în texte“(traduceri şi retroversiuni), Cursul de limba rromani (Morfologie şi Sintaxă) ş.a.). Studenţii au 
urmat două specializări, iar specialitatea B. limba rromani fiind, din punctul de vedere al conţinutului, identică 
cu cea de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Totodată, anual, pentru alţi 117-170 cursanţi rromi ai acestei secţii, Reprezentanţa UNICEF în România a 
acordat, în perioada 2002 - 2005, sprijin financiar pentru achitarea taxelor de şcolarizare anuale, a cheltuielilor 
de cazare (10 nopţi, anual, în cadrul celor două sesiuni semestriale de examene) şi a celor prilejuite de transportul 
cursanţilor la întâlnirile lunare de orientare profesională şi metodologică. Fundaţia baptistă “Providenţa“din 
Bucureşti a acordat, anual, două burse, Organizaţia americană „Noroc“ din Tulcea câte o bursă, anual, Fundaţiile 
din grupul SON - CRCR Cluj Napoca şi OSI Budapesta - au acordat, la rândul lor, 9, respectiv 11 burse în anii 
universitari 2002/ 2003, 2003/ 2004, iar în cadrul Programului educaţional PHARE pentru rromi s-au acordat 
55 de burse similare. Impactul în rândul rromilor pentru acest gen de formare a fost extraordinar (în vara anului 
2003, deja o primă promoţie de 46 absolvenţi şi-a încheiat studiile la CREDIS, ca „institutori - profesori de 
limba rromani“, alţi 64 terminând în promoţiile 2005 şi 2006. În anul universitar 2006/ 2007, exista un număr de 
118 studenţi rromi în anii II, III şi IV de studiu.

După decizia de la Bologna, în învăţământul românesc nu se mai pregătesc „institutori“, ci „profesori“ pentru 
învăţământul primar şi preşcolar, în cadrul unor secţii la zi sau la IDD, denumite „pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar“. Noile structuri de formare, cu începere din anul universitar 2005/ 2006, s-au concentrat 
asupra acestei posibilităţi de formare (v. Programele Ministerului PIR şi PHARE). PIR (Programul pentru 
Învăţământul Rural) a admis, în anul 2005, la CREDIS - Universitatea din Bucureşti şi la alte instituţii de 
învăţământ la distanţă, personal didactic necalificat din mediul rural, pentru a-şi finaliza studiile universitare 
la IDD în scopul de a profesa în mediul rural. Printre candidaţi s-au aflat şi cca 40 de cursanţi (anul I, în anul 
universitar 2005/2006), care au beneficiat de formarea la distanţă în Programul PIR, fără plata taxelor de studii, 
la secţia „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“. 

În cadrul megaprogramului educaţional PHARE pentru categorii dezavantajate, pe lângă finanţarea studiilor 
pentru 55 de studenţi rromi din anul IV (2006/ 2007), de la secţia “institutori - direcţia de studii limba rromani“, 
la CREDIS - Universitatea din Bucureşti, se finanţează, din acel an universitar, o nouă grupă de 38 de cursanţi 
rromi la UBB Cluj Napoca, la secţia IDD „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“. Aceşti studenţi lucrau, 

Participanţi la deschiderea cursurilor de vară,  
Oradea - 2014
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în paralel, în şcolile din Programul PHARE, ca mediatori şcolari, educatori, învăţători ori profesori, îndeosebi de 
limba şi istoria rromilor. Din anul universitar următor (2007/2008), este admisă o nouă grupă de 20 de cursanţi, 
în cadrul aceluiaşi program desfăşurat, de asemenea, la UBB Cluj Napoca. Aşadar, au fost pregătiţi, la distanţă, 
de către Departamentul ID CREDIS al Universităţii din Bucureşti, 120 de institutori în perioada 2000 - 2005 
(90% rromi), alţi 160 au absolvit, între 2006 - 2008, ca institutori - profesori de limba rromani (80% fiind rromi), 
iar între 2008 - 2010 alţi 210 absolvenţi (60% rromi) au realizat astfel de studii - dintre care 58 la Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul UBB Cluj Napoca ca nouă specializare PIPP (cu un curriculum 
nuanţat rrom, conferit de 4 discipline facultative opţionale).

7.  Pregătirea iniţială, la nivel universitar, în domeniul limbii şi literaturii rromani, în 
cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. 

a. Organizarea cursului facultativ (opţional) de limba rromani
Începând cu anul univ.1992/1993 (din 22 octombrie 1992), pentru prima dată în învăţământul superior românesc, 

a fost iniţiat studiul limbii rromani la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, prin 
ţinerea, de către prof. Gheorghe Sarău, a unui curs „facultativ“ (opţional) de limba rromani. Organizarea acestui 
curs a fost posibilă numai cu concursul, înţelegerea şi 
perseverenţa câtorva reputaţi dascăli ai Universităţii 
bucureştene: prof. univ. dr. Nadia Anghelescu – şefa 
de atunci a Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale, 
prof. univ. dr. Lucia Wald, reputat indo-europenist 
– profesoară de limbi clasice şi prof. univ. dr. Iancu 
Fischer – decanul, în acea vreme, al Facultăţii de Limbi 
şi Literaturi Străine din Universitatea Bucureşti, iar 
pentru reglementarea statutului acestui curs şi pentru 
remunerarea profesorului Gheorghe Sarău a fost 
nevoie de intervenţia eficientă a rectorului din acea 
vreme, prof. univ. dr. Emil Constantinescu, care a 
reuşit să spulbere pseudopretextele de ordin juridic şi 
financiar invocate de unii funcţionari ai Universităţii. 
Acest curs, care a continuat chiar şi după înfiinţarea, 
în anul 1997, a unei secţii de indianistică (hindi - 
limba rromani), până în anul 2001, şi s-a adresat 
studenţilor de la secţiile de limbi străine, celor de la 
Facultatea de Filologie română, dar a fost deschis 
şi altor studenţi ai Universităţii sau din alte institute 
de învăţământ bucureştene şi din străinătate, celor 
care activează în domeniul rrom în cadrul unor 
organizaţii nonguvernamentale. Aşa, de pildă, între 
cursanţi s-au numărat şi studenţi de la facultăţile 
de sociologie, teologie, drept, istorie, jurnalistică, 
muzică, psihologie, pedagogie, teatru etc.

b. Structurarea unei Catedre de indianistică în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din 
Universitatea Bucureşti

În urma a trei oferte succesive, lansate de prof. Gheorghe Sarău Universităţilor din Constanţa (în octombrie 
1991, prin prof. univ. Marin Mincu), din Craiova (în aprilie 1996, prin prof. univ. Gheorghe Bolocan) şi din 
Bucureşti (în aprilie 1996), Facultatea de Limbi şi Literaturi Straine a Universităţii din Bucureşti a îmbrăţişat, 
în mai 1996, ideea structurării unei Catedre de indianistică, unde să funcţioneze, prin alternanţă, secţia hindi 
(ce avea astfel şansa să fie reluată după o întrerupere de 2 ani) şi hindi - rromani. În scopul realizării acestei 
strategii, Gheorghe Sarău, din poziţia sa de referent pentru mai multe ţări şi India, la serviciul relaţii bilaterale 
al Direcţiei Internaţionale din Ministerul Educaţiei, şi ca metodist pentru limba rromani al Serviciului pentru 
Minorităţi din acelaşi Minister, a întreprins demersurile necesare pe lângă Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine a Universităţii din Bucureşti, în scopul reluării secţiei B. limba hindi, ca o secţie nouă, indianistica, 
care era gândită a se desfăşura alternativ, ca limbă hindi (în anul univ. 1996/ 1997), şi ca indianistică (hindi - 
rromani), din anul univ. 1997/1998 ş.a.m.d. Astfel, cu începere din anul universitar 1996/ 1997, s-a redeschis 
secţia B. hindi, iar din anul universitar 1997/1998, în urma examenului de admitere din toamna anului 1997, s-a 
deschis şi secţia hindi-rromani, ca specializare B mixtă, introducându-se, aşadar, şi studierea limbii rromani, la 
egalitate cu limba hindi. 

Pentru cele două secţii (B. hindi, respectiv B. hindi - rromani) au fost planificate cifre de şcolarizare (anual, 
câte 7-10 locuri), prin alternanţă, adică din 2 în 2 ani pentru fiecare secţie. În anul universitar 1997/1998, secţia 

Profesorul de limba rromani Gheorghe Sarău,   
în cabinetul de limbă rromani de la secţia de limbă şi 

literatură rromani, Universitatea din Bucureşti 
(București, decembrie 2014)
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B. indianistică (hindi - rromani) a fost frecventată de 13 studenţi ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, 
respectiv, ai Facultăţii de Litere din Bucureşti (12 studenţi gajei şi o studentă din etnia rromilor, Salomeea 
Romanescu). Prima promoţie de absolvenţi, în această formulă, hindi + rromani, a fost în anul 2001. 

c.   Structurarea unei secţii de limba şi literatura rromani în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine 
din Universitatea Bucureşti

În perioada aprilie - august 1998, ca urmare a stăruinţelor inspectorului Gheorghe Sarău, cu sprijinul acordat 
de Partida Rromilor (Nicolae Păun şi Gheorghe Ivan) şi de alţi lideri rromi (Vasile Ionescu), decidenţii Facultăţii 
de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (decan Sanda Râpeanu şi şeful de catedră, conf. dr. Viorel Bageacu), 
cât şi cei de la Facultatea de Litere (prof. dr. Horia Dan Mazilu) acceptă ca, în locul secţiei indianistică (hindi 
- rromani), demarată în anul univ. 1997/1998, să se înfiinţeze o secţie de sine stătătoare “B. limba şi literatura 
rromani“, cu începere din anul universitar 1998/ 1999, Ministerul Educaţiei acordând 10 locuri distincte în acest 
scop. În urma examenului de admitere (organizat în două sesiuni, în septembrie şi octombrie 1998), au fost 
admişi 8 tineri rromi la specializările română - rromani (6 studenţi), respectiv la specializările franceză/ engleză 
- rromani (2 studenţi). Autorizarea secţiei ca specializare B s-a făcut prin H.G.nr. 442/ august 1998 (publicată 
în “Monitorul Oficial al României“ nr. 292/ luni, 10 august 1998) şi a funcţionat în cadrul Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine şi al Facultăţii de Litere - Universitatea Bucureşti. Orele de limbă rromani au fost asigurate de 
profesorul Gheorghe Sarău. 

Începând cu anul universitar 1998/1999, la iniţiativa şi la propunerea lect. dr. Gheorghe Sarău (care ţinea 
cursurile de limba rromani), conducerea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a acceptat să mai predea încă 
două cadre didactice: asist. drd. Delia Grigore (cursurile de antropologie, folclor şi literatură rromă), lect. drd. 

Mircea Itu (cursul de civilizaţie şi cultură veche 
indiană). 

Secţia B de limba rromani a funcţionat 
independent, cu câte 10 - 15 studenţi anual, 
până în anul 2003, când, pentru un singur an 
universitar (2003/ 2004) s-a reluat secţia de 
„indianistică“ (rromani + hindi) - cu promoţie de 
absolvenţi în 2007 - la care cursurile de limbile 
hindi şi sanscrită, de cultură şi civilizaţie indiană 
au fost ţinute de prep. drd. Sabina Popîrlan şi de 
lect. drd. Laurenţiu Theban.

Din anul universitar 2004/ 2005 se revine la 
vechea formulă: limba şi literatura rromani, ca 
secţie B, iar cu începere din anul universitar 
2005/ 2006 secţia se transformă ca secţie 
principală A. limba rromani - o limbă străină/ 
maternă/ româna. 

Interesul pentru această nouă secţie a fost 
foarte mare, astfel încât pentru cele 16 locuri prevăzute pentru anul universitar 2005/ 2006 s-au prezentat 40 de 
candidaţi rromi şi au fost admişi 20. În anul univ. 2006/ 2007 şi în continuare au fost acordate câte 21 de locuri 
anual. Din anul universitar 2005/ 2006, efectivul de cadre didactice se măreşte, pe lângă conf. dr. Gheorghe 
Sarău şi lect. dr. Delia Grigore, fiind cooptată şi drd. Julieta Adina Moleanu (căsătorită pe numele Rotaru), 
care asigură cursul de sanscrită şi cel de civilizaţie şi cultură veche indiană, între timp devenind doctor în indo-
europenistică, iar din anul univ. 2009/ 2010 – şi asist. Lavinia Pencea, pentru cursurile practice de limba şi 
metodica rromani de la anii I şi II. 

În baza vizitei întreprinse de experţii ARACIS, în anul 2009, se produce acreditarea specializării Limba şi 
literatura rromani - Limba şi literatura română/ O limbă şi literatură modernă, existentă în cadrul Facultăţii 
de Limbi şi Literaturi Străine - Universitatea din Bucureşti, conform adresei ARACIS nr. 7320/ 08.07.2010 
(înregistrată la Universitatea din Bucureşti cu nr. 12851/13.07.2010). În 22 oct. 2012 s-au împlinit 20 de ani 
de la instituirea studiului limbii rromani la nivel universitar în România, demarat prin cursul facultativ din 22 
octombrie 1992.

8.  Prezervarea şi cultivarea limbii, istoriei şi culturii rromani în demersul didactic 
(asigurarea predării a 3-4 ore/ săptămână de limbă maternă rromani, la cl. I - a XII-a, 
respectiv 1 oră/ săptămână de istoria şi tradiţiile rromilor, la cl. a VI-a şi a VII-a). 

1. Cum a începutul studiul limbii/ în limba rromani?
Predarea unor ore de limba maternă rromani/ şi de istoria şi tradiţiile rromilor, în contextul celorlalte limbi ale 

minorităţilor constituie o întrebare ce este pusă, deseori, de către partenerii externi, anume, de ce, în strategiile 
care se referă la şcolarizarea rromilor din România, s-a pornit şi s-a dat întâietate formării de resurse umane 

Facultatea limbi şi literaturi străine, Pitar Moş
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rrome care să asigure predarea limbii şi istoriei rromilor, de ce s-a acordat atenţie cultivării acestor discipline, 
la toate nivelurile etc.? 

Răspunsul se explică prin tradiţia existentă în sistemul de învăţământ din România, aceea de a se respecta 
şi sprijini dreptul minorităţilor de a învăţa în propria limbă ori de a studia ore de limba şi istoria minorităţii 
respective. Evident, după 1990, rromii nu puteau decât să ţintească spre experienţa bună a altor minorităţi, mai 
ales în condiţiile în care, în cazul special al rromilor, de multe ori era vorba, mai degrabă, de o reconstrucţie 
identitară, sub raport lingvistic, în comparaţie cu alte minorităţi, căci, în 1990, procentul de elevi rromi vorbitori 
ai limbii materne rromani era de aprox. 63 %. 

Experienţa predării celor 3-4 ore săptămânale de limba maternă rromani şi de istoria şi tradiţile rromilor s-a 
dovedit însă benefică pentru toată lumea: copiii rromi au fost motivaţi, o dată în plus, de profesorii lor rromi 
să frecventeze şcoala şi să le urmeze exemplul, şcoala a câştigat prin îmbunătăţirea frecvenţei copiilor rromi, 
inclusiv ca imagine în ochii comunităţii rrome, dar şi ca apreciere din partea forurilor administrative şcolare 
superioare, societatea a câştigat altfel de cetăţeni şi de viitori părinţi ş.a. S-a dovedit, în timp, că aproximativ 
10 - 13 % dintre elevii rromi care frecventează şcoala şi îşi asumă identitatea rromă studiază şi ore de limba 
sau/ şi de istoria rromilor. După anul 1999, orele de limba maternă rromani şi de istoria şi tradiţiile rromilor fac 
parte din trunchiul comun de discipline şi nu constituie obiectul cursurilor opţionale, decât în situaţii deosebite 
şi numai cu aprobarea Ministerului.

Curios pentru unii, poate, dar studiul în limba maternă rromani sau al limbii rromani a început încă din anii 
şcolari 1990-1991 şi 1991-1992, în trei ipostaze:

1. S-a spus mai sus că, la iniţiativa Inei Radu, prima inspectoare rromă din Ministerul Educaţiei, în vara anului 
1990 s-a organizat examene de admitere la clasele de „învăţători rromi“ ale Şcolilor Normale din Bucureşti, 
Bacău şi Tg. Mureş, pentru anul şcolar 1990/1991, unde au fost admişi 55 de elevi. Planul de învăţământ 
prevedea pentru astfel de clase şi studiul limbii şi literaturii rromani (câte 3 h/ săptămână) şi, de asemenea, 
practica pedagogică în ultimii ani de studiu (al IV-lea şi al V-lea), la clasele primare la care se studiază obiectul 
limba şi literatura rromani. 

La Şcoala Normală din Bucureşti orele de limba rromani au fost asigurate, după cum urmează: în intervalul 
sept. 1990 - 30 aprilie 1991, pentru un timp foarte scurt, de către prof. Ina Radu şi de sora deputatului Gheorghe 
Răducanu, apoi, timp de şase luni, de către învăţătorul rrom Nicu Tudoran; în perioada 1 mai 1991 - iunie 1994 
- de către prof. român Gheorghe Sarău, prin cooptarea sa de către Minister, ca metodist la nivel naţional pentru 
limba şi şcolarizarea rromilor, iar din sept. 1994 - până în anul 1999 – de către prof. Camelia Stănescu (rromni 
din neamul căldărarilor, absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, promoţia 1994, secţia spaniolă 
- română, şi a Cursului facultativ de limba rromani din cadrul aceleiaşi facultăţi, ţinut de profesorul Gheorghe 
Sarău, cu începere din 22 octombrie 1992).

La Şcoala Normală din Bacău, orele de limba, literatura şi civilizaţia rromani au fost ţinute de către prof. univ. 
dr. Mihai Merfea (sociolog nerrom), pe durata unui an şcolar, apoi de prof. Ciuraru Nicoleta (rromni, poetă, 
care, după venirea în Bucureşti, şi-a terminat studiile de asistenţă socială în cadrul Facultăţii de Sociologie 
a Universităţii din Bucureşti, promoţia 1997). După aceasta, o altă rromni, Gheorghiu Teodora, preia orele 
în discuţie, la Bacău. La Şcoala Normală din Târgu Mureş, pe toată durata cât a existat clasa de învăţători 
pentru rromi, în intervalul 1990 - 1995, orele de limba şi literatura rromani au fost asigurate de prof. Gheorghe 
Moldovan (rrom, profesor de matematică din respectivul liceu, tatăl viitoare actriţe Zita Moldovan). 

2. O a doua experienţă, de data aceasta privind predarea integrală în limba maternă rromani, se leagă de 
numele învăţătorului necalificat, Ion Vasile, care, la 11 octombrie 1991, a iniţiat în propria casă din Caracal 
(str. Dezrobirii nr. 28) o şcoală pentru rromii din comunitate, cu predarea în limba rromani, cu prioritate pentru 
copiii cu vârstă şcolară, dar şi pentru cei care au depăşit-o ori au abandonat studiile la nivelul claselor primare, 
marcându-se, astfel, şi debutul postdecembrist al programului “A doua şansă“. Învăţătorul de atunci, Ion Vasile, 
îşi aminteşte într-un material comunicat nouă: “Erau trei serii a câte 40-50 cursanţi fiecare şi se lucra în trei 
schimburi, între orele 8 - 12, 12-16 şi 16-20. Am lucrat în paralel cu colega Liliana Florescu în două camere. 
Nu a fost o activitate instituţionalizată, ci o activitate pe care am făcut-o cu dragoste şi cu dorinţa de a alfabetiza 
rromii din Caracal şi din împrejurimi, pentru ca populaţia majoritară să nu ne mai marginalizeze, sau să ne 
ignore“.

3. Neoficial, ca a treia modalitate, pentru prima dată în învăţământul din România, predarea integrală în 
limba rromani, la clasele primare, s-a făcut, după anul 1990, la Şcoala Cidreag, în judeţul Satu Mare, de către 
învăţătorul Szőcs Ioan, până la decesul acestuia, se pare, după anul 2003. 

2. Cum s-a extins studiul limbii materne rromani la nivelul claselor I –IV?
Introducerea orelor de limba şi literatura rromani la nivelul claselor I-IV-a a debutat în anul şcolar 1992-

1993, în baza Instrucţiunilor privind studierea limbii materne de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale 
care frecventează şcoli cu predare în limba română (aprobate prin Ordinul ministrului nr. 7642/ 1.X.1991 şi 
modificate prin Ordinul ministrului nr. 5023/24.V.1993).

Iniţiativele simultane ale domnului Corneliu Doroţ, din Sântana (jud. Arad), şi ale d-rei Carmen State (satul 
Bobeşti, Şcoala nr. 3 din comuna Glina, jud. Ilfov) de a se trece la studiul experimental al limbii şi literaturii 
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rromani ca limbă maternă (câte 4 ore/ săptămână, la nivelul claselor I-IV, cu începere din anul şcolar 1992/1993), 
au fost încurajate de inspectorul pentru rromi de atunci, Ilie Pipoi. Corneliu Doroţ era rrom, absolvent de liceu, 
iar Carmen State, absolvise în plus şi cursul facultativ de limba rromani organizat de Universitatea din Bucureşti 
(De fapt, Carmen State era şi poetă, traducătoarea Evangheliei după Matei, iar din 1993 şi până în prezent, este 
redactor la emisiunile TVR dedicate rromilor; absolventă a Facultăţii bucureştene de Asistenţă Socială). După 
plecarea sa din învăţământ, orele de limba şi literatura maternă rromani au fost ţinute de domnul Constantin 
Lucian, de asemenea, din etnia rromilor.

Un proiect similar s-a înregistrat, în acelaşi an, şi la Şcoala „ROMROM“ afiliată Şcolii nr. 6 din Caracal, 
la iniţiativa domnului Ion Vasile, rrom, absolvent de liceu, iar din toamna anului 1995 – odată cu terminarea 
liceului pedagogic (Şcoala Normală) de către elevii claselor de învăţători rromi – limba rromani începe să se 
studieze şi la Şcoala Variaş (din jud. Timiş), în urma demersurilor întreprinse de tânăra învăţătoare Mirena 
Cionca - Iovan (rromni, absolventă a clasei de învăţători rromi a Şcolii Normale din Bucureşti, promoţia 1995), 
la fel, în judeţul Mureş, unde începe să predea limba rromani şi tânăra absolventă a clasei similare de la Şcoala 
Normală din Tg. Mureş, Olga Markus. Din anul şcolar 1996-1997, învăţătoarea Mihaela Zătreanu, proaspăt 
absolventă a Şcolii Normale din Bucureşti (promoţia 1996), predă ore de limba maternă rromani la clasa sa din 
Şcoala nr. 136 (Ferentari - sectorul 5, Bucureşti), la iniţiativa şi perseverenţa sa (rromni, care, între anii 1998-
2002, avea să urmeze şi să termine secţia „engleză - limba rromani“ a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine 
Bucureşti). 

Dacă în anul şcolar 1992/1993, limba rromani era studiată de numai 123 de copii rromi din câteva clase de 
la nivelul învăţământului primar, din Sectorul Agricol Ilfov şi din judeţele Arad şi Olt, între care erau incluşi 
şi cei 55 de elevi de la clasele de viitori învăţători rromi ale Şcolilor Normale din Bucureşti, Bacău şi Târgu 
Mureş, în anii următori, predarea acestei limbi avea să fie sprijinită, cum am văzut, de absolvenţii claselor de 
învăţători rromi (unii ajungând, din 1999, chiar inspectori pentru şcolarizarea rromilor), dar şi de unele proiecte 
de şcolarizare iniţiate de Romani CRISS (Bucureşti), în judeţul Maramureş, în localităţile Coltău şi Vălenii 
Lăpuşului. În anii şcolari 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 limba rromani era studiată de 359, 445, respectiv 
de 459 elevi rromi din 7 judeţe: 17 cadre didactice, în judeţele Arad, Bucureşti, Ilfov, Olt, Maramureş, Mureş, 
Timiş, aşa după cum se poate desprinde din tabelul de mai jos:

Numărul de elevi care studiau limba rromani, pe ani şcolari, în perioada 1990-1998 
1990-
1991

1991-
1992

1992-
1993

1993-
1994

1994-
1995

1995-1996 1996-1997 1997-1998

55  
(3 clase 

Ş.N. 
Bucureşti, 
Bacău şi

Tg. Mureş)

55  
(3 clase 
Ş.N.)

6 clase = 
123 elevi  
(3 cl. I-IV 

AR, IF, OT 
= 68 elevi 
+ 3 clase 
elevi Ş.N. 

= 55 elevi).

11 clase 
= 375 
elevi  

(8 clase 
primare 

AR, IF, OT 
= 320 + 3 
clase elevi 
Ş.N. = 55 

elevi) 

11 clase 
= 357 
elevi  

(8 clase 
primare 

AR, IF, OT 
= 302 + 3 
clase elevi 
Ş.N. = 55 

elevi)

10 clase = 359 
elevi  

(8 clase primare 
AR, IF, OT, MM, 

MŞ, TM = 326 + 2 
clase elevi Ş.N. = 
33 elevi (Slatina: 
22, Bucureşti: 11) 

12 clase = 445 
elevi (10 clase 
primare AR, IF, 

OT, MM, MŞ, TM 
= 412 + 2 clase 
elevi Ş.N. = 33 

elevi (Slatina: 22, 
Bucureşti: 11)

17 clase = 459 
elevi (13 clase 
primare AR, IF, 

OT, MM, MŞ, TM 
= 426 + 2 clase 
elevi Ş.N. = 33 

elevi (Slatina: 22, 
Bucureşti: 11)

3.  Cum s-a extins, şi la nivelul claselor a V-a – a XIII-a, studiul limbii materne rromani în şcoli,  
după anul 1998?

După cum s-a dedus, rromii din România au optat, preponderent, pentru învăţământul cu predare în limba 
română sau, în funcţie de tradiţia şcolară locală, în maghiară. În anul şcolar 1998/1999, numărul elevilor care au 
ales studierea celor 3-4 ore săptămânale/ clasă a crescut de patru ori, la 1747 elevi (11 judeţe, 17 cadre didactice).  

Noul act normativ, Ordinul MEN nr. 3533/ 31.03.1999 privind studiul limbii materne de către elevii aparţinând 
minorităţilor naţionale care frecventează şcoli cu predare în limba română (prin care se abrogă Instrucţiunile 
similare aprobate prin Ordinul Ministrului numărul 4787/ 1996), reglementează predarea limbilor materne, iar la 
art. VII. şi Studiul limbii materne rromani, după cum urmează: „Avându-se în vedere specificitatea învăţământului 
pentru rromi, se vor respecta urmatoarele prevederi suplimentare: 1. Studiul limbii materne rromani se face 
conform prevederilor de la cap. I.1, 2, iar în cazul elevilor ale caror familii îşi schimbă frecvent domiciliul, acesta 
poate începe în orice an de studiu sau în orice moment al anului şcolar, fără condiţionarea existenţei domiciliului 
stabil în respectiva localitate. De asemenea, orele de limba rromani pot fi introduse la nivelul oricarei clase, 
inclusiv în cazul elevilor rromi care nu cunosc limba şi doresc să o studieze, şi în orice moment al anului şcolar. 
Cererile pentru introducerea orelor de limba rromani pot fi depuse de părinţii elevilor, individual sau în colectiv. 
Direcţiunile şcolilor şi cadrele didactice nu au dreptul să influenţeze opţiunea elevilor şi a părinţilor în legătură 
cu studiul limbii materne rromani. 2. Încadrarea personalului didactic. În condiţiile existenţei unui număr 
limitat de cadre didactice calificate de limba rromani, orele de limba maternă rromani vor fi asigurate – în lipsa 
acestora – de rromi absolvenţi de liceu (cu diplomă de bacalaureat). În situaţii deosebite, aceste ore pot fi ţinute şi 
de absolvenţi de liceu, fără diplomă de bacalaureat, sau de absolvenţi a cel puţin 10 clase, remunerarea acestora 
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– avându-se în vedere reglementările financiare în vigoare – putând fi făcută de organizaţii neguvernamentale 
ce au înscrise între obiectivele lor şcolarizarea rromilor. 3. Evaluarea – La examenul de capacitate, elevii rromi 
– în funcţie de dorinta lor – vor alege sau nu ca probă de concurs suplimentară limba maternă rromani. – La 
clasele V-XII, susţinerea tezei semestriale la limba rromani este facultativă.“. În anul următor, este emis un 
nou act normativ, pentru a se întări predarea limbilor materne, Notificarea nr. 30257/06. 04. 2000 referitoare la 
Metodologia aplicării „Instrucţiunilor“ privind studiul limbii materne de către elevii aparţinând minorităţilor 
naţionale care frecventează şcoli româneşti (aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3533 din 
31.03.1999), în care se vorbeşte despre predarea limbii rromani la cap. 9 şi 11. 

Încadrările în învăţământ, ca profesori de limba rromani, ale celor 60 de absolvenţi ai primei şcoli de vară 
de limba rromani de la Satu Mare, din septembrie 1999, cât şi noul context legislativ privind statutul limbilor 
materne în sistemul şcolar au condus la mărirea, an de an, a numărului de elevi care studiau cele 3-4 ore de limba 
şi literatura rromani, prevăzute la cl. I - a XIII-a, respectiv ora de istoria şi tradiţiile rromilor, de la clasele a 
VI-a şi a VII-a, după cum se poate deduce din tabelul dat în continuare (v. anii şcolari 1999/ 2000, 2000/ 2001, 
2001/ 2002, 2002/ 2003). Numărul de judeţe unde se studia limba rromani şi numărul de profesori care o predau 
au crescut şi ele: 2000: 37 judeţe, 62 profesori şi 4200 de elevi; 2001: 33 judeţe, 200 profesori şi 11.021 elevii. 

Astfel, în anul şcolar 2002/ 2003 se înregistrau 15 708 copii rromi (din cei 158.128 elevi rromi care şi-au 
asumat identitatea rromă şi frecventau şcoala), care au ales curiculumul adiţional rrom. În anul şcolar următor, 
2003/ 2004, din cei 183.176 elevi rromi (de la nivel preşcolar, şcolar, gimnazial şi liceal), care frecventau 
şcoala şi au menţionat că sunt de etnie rromă, un număr de 20.528 elevi rromi, din 39 judeţe, au studiat limba şi 
literatura rromani (6.925 elevi), respectiv, şi/ sau istoria şi tradiţiile rromilor (3603 elevi).

În anul şcolar 2004/ 2005, un număr de 24.129 elevi rromi din 220.019 elevi cu identitate rromă asumată au 
optat pentru studiul limbii rromani (3-4 ore săptămânale de limba şi literatura rromani 19.812 elevi, 4.257 elevi 
şi/ sau istoria şi tradiţiile rromilor, 60 elevi care au studiat în limba rromani toate disciplinele). 

În anul şcolar 2005/ 2006 un număr de 24.903 elevi din 243.008 elevi rromi studiau aceste discipline, iar în 
anul şcolar 2006/ 2007, din cei 25.525 elevi rromi care studiază limba şi istoria rromilor, 14.500 erau din cl. I-a 
- IV-a (din care 70 învăţau doar în limba rromani), 10.250 - la cl. a V-a - a VIII-a, 750 la cl. a IX-a - a XIII-a şi 
25 la grădiniţă, în rromani integral), în 370 de şcoli şi liceee din 41 de judeţe, cu un număr de 420 de profesori 
(limba şi/ sau istoria rromilor nu se predau atunci în judeţul Neamţ). În judeţele Braşov şi Teleorman exista câte 
un director de şcoală rrom. 

Ce s-a întâmplat după anul şcolar 2007/ 2008, se poate vedea din tabelul de mai jos. După 13 ani, metodologia 
predării limbilor materne a fost modificată şi aprobată, prin Ordinul MEN 5671/10.09.2012 (pentru aplicarea 
Metodologiei privind studiul în Limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, 
studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă), publicat în Monitorul 
Oficial al României (Partea I, anul 180 (XXIV) Nr. 657/ luni, 17 septembrie 2012, p. 3-6). Acest document a 
înlocuit OMEN nr. 3533 din 31.03/ 1999 privind studiul limbii materne de către elevii aparţinând minorităţilor 
naţionale şi Notificarea MEN nr. 30257/ 06.04.2000 referitoare la Metodologia aplicării “Instrucţiunilor“ privind 
studiul limbii materne de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează şcoli româneşti, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3533 din 31.03.1999). În continuare, limba maternă 
face parte din trunchiul comun de discipline obligatorii, din planul-cadru de învăţământ, aşadar nu poate fi 
trecută în rândul materiilor opţionale, după cum, uneori, se mai întâmplă.

4. Cine protejează şi monitorizează studiul limbilor materne la nivel european?
Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare (CELRM) a fost adoptată de Comitetul Miniştrilor al 

Consiliului Europei, la Strasbourg, la 25 iunie 1992, fiind deschisă spre semnare la 5 noiembrie 1992, în acelaşi 
loc şi intrând în vigoare la 1 martie 1998. România a semnat CELRM la 17 iulie 1995. Pregătirea în vederea 
ratificării a fost realizată de DRI – Guvern în mai multe etape (v., de ex., seminarul consacrat pregătirii textului 
pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare (Mangalia, 12–14 februarie 2002) ş.a. 
După aderarea României la structurile europene la 1 ianuarie 2007, Parlamentul României a adoptat Legea 282 
din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la 
Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (text publicat în Mof nr. 752/ 6 nov. 2007), în baza căreia se produce ratificarea 
la data de 29 ianuarie 2008 (intrând în vigoare la 1 mai 2008). 

O primă evaluare a CELRM din partea societăţii civile româneşti – după aproape doi ani şi jumătate de la 
ratificare – a fost finanţată de AFCN (= Administraţia Fondului Cultural Naţional), tipărindu-se volumul editat 
de Monica Căluşer, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare în România. Între norme şi practici, Cluj 
Napoca: Fundaţia CRDE (= Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2009, 160 p., ISBN 978-973-
7670-14-4), cu date culese de colectivul de autori în perioada 1 martie – 31 iulie 2009, din păcate analiza fiind 
rezervată preponderent celor 10 idiomuri cu protecţie lingvistică avansată (limbile din Cap. III al CELRM), în 
rândul cărora limba rromani, pe nedrept, nu figurează. 

O altă evaluare, Multilingvism şi limbi minoritare în România (Bucureşti: Academia Română; Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti“), publicată de Nicolae Saramandu şi Manuela Nevaci, a fost 
lansată la 25 sept. 2009, cu prilejul Zilei europene a limbilor, organizată de Guvern - Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România, la sediul Reprezentanţei CE din Bucureşti. 
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La rândul lor, autorităţile româneşti au pregătit periodic informări la nivel de ţară, încă din decembrie 2008, 
Primul raport periodic privind aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în România fiind 
MIN-LANG/PR (2010)11 (280 p. în versiunea românească, cu informaţie până în anul 2009 inclusiv), căruia 
i-au urmat o serie de consultări ale Comitetului de experţi al Consiliului Europei cu reprezentanţi şi instituţii din 
România (v. prima vizită de monitorizare, din perioada 14-17 martie 2011, întreprinsă în ţara noastră de către 
Comitetul de experţi, pentru a se monitoriza modul de aplicare la noi a CELRM, ce avea să fie finalizată cu un 
prim raport de opinie al Comitetului de experţi (decembrie 2011), transmis autorităţilor româneşti spre analiză, 
observaţii şi comentarii). 

În ultimii 8 ani, din cei între 220.019 – 263.409 de elevi cu identitate rromă asumată (preşcolari şi elevi din cl. 
I – a XII-a), anual, aprox. 30.000 – 33.000 elevi (11-13%), din aproape toate judeţele, excepţie făcând judeţele 
Ilfov şi Sibiu), studiază ore de limba şi istoria rromilor sau chiar integral în limba maternă rromani (un număr 
mai mic, ce a crescut de la aproximativ 100 la cca 800 preşcolari şi elevi, în intervalul anilor 2006-2014) 

Elevi cu identitate rromă asumată şi elevi care studiază ore de limba şi istoria rromilor sau în limba rromani
An şcolar Nr. elevi cu identitate 

rromă asumată
din care: nr. elevi rromi care au studiat limba şi/ sau istoria şi 
tradiţiile rromilor ori integral în limba rromani
Limba/ în limba rromani Istoria şi tradiţiile 

rromilor
2014/2015 în procesare 23.426, din care 1533 studiază integral în 

limba maternă rromani
 6132

2013/2014  în procesare 27.603, din care 786 au studiat integral în 
limba maternă rromani 

5989

2012/2013 211.773 + 30.551 (lb. şi 
ist. rr.) = 242. 492

30.719, din care 888 au studiat integral în 
limba maternă rromani 

7010

2011/2012 222. 651 + 31.644 (lb. şi 
ist. rr.) = 254. 295

31.644, din care 863 au studiat integral în 
limba maternă rromani

6033

2010/2011 204. 953 + 31.960 (lb. şi 
ist. rr.) = 236. 913

31.960, din care 897 au studiat integral în 
limba maternă rromani

6458

2009/2010 207. 119 + 33.317 (lb. şi 
ist. rr.) = 240. 436

33.317, din care 765 au studiat integral în 
limba maternă rromani

6022

2008/2009 203.343 + 31.665 (lb. şi 
ist. rr.) = 235. 008

31.665, din care 380 au studiat integral în 
limba maternă rromani

5529

2007/2008 236.604 + 26.805 (lb. şi 
ist. rr.) = 263. 409

26.805, din care 320 au studiat integral în 
limba maternă rromani

5308

2006/2007 234 580 + 25.525 (lb. şi 
ist. rr) = 260. 105

25.525, în 41 judeţe, excepţie jud. Neamţ, din 
care 95 au studiat integral în limba maternă 

rromani

4712

2005/2006 218.105 + 24.903 (lb. şi 
ist. rr.) = 243.008

24. 903, din care 80 au studiat integral în 
limba maternă rromani

4439

2004/2005 195.890 + 24.129 (lb. şi 
ist. rr.) = 220.019

24.129, din care 60 au studiat integral în limba 
maternă rromani

 4257

2003/2004 162.648 + 20 528 (lb. şi 
ist. rr.) = 183.176

20 528, în 39 judeţe (din care 40 au studiat 
integral în limba maternă rromani)

 3603

2002/2003 142.420 + 15 708 (lb. şi 
ist. rr.) = 158.128

15 708, din care 20 au studiat integral în limba 
maternă rromani în jud. TM.

 889

2001-2002 125.083 + 12.650 (lb. şi 
ist. rr.) = 137.733

12.650, în 34 judeţe, în 102 şcoli, 260 cadre 
didactice (cele din 2000-2001 etc.)

 509

2000-2001 118.921 + 11.021 (lb. şi ist. 
rr.) = 129.942

11.021, în 33 judeţe, 200 cadre didactice: MŞ, 
DJ, IŞ, BC, IL, TM, BH, SM, MM, SJ, SV, 

OT, VS, HR, HD, AR, AB, VN, GR, CS, MH, 
GL, CV, DB, BR, BT, TR etc.

 456

1999-2000 117.345 + 4200 (lb. şi ist. 
rr.) = 121.545

4200, în 37 [33] judeţe, 62 cadre didactice 
(MŞ, DJ, IŞ, BC, IL, TM, BH, SM, MM, SJ, 
SV, OT, VS, HR, HD, AR, AB, VN, GR, CS, 

MH, GL, CV, DB, BR, BT, TR etc.)

–
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1998-1999 116.088 + 1747 (lb. rr.) = 
117.835

1747, în 11 judeţe, 17 cadre didactice (AR, 
BC, BUC, DJ, IF, IL, IŞ, OT, MM, MŞ, TM).

–

1997-1998 115.111 + 459 (lb. rr.) = 
115.570

459 în 7 judeţe (AR, BUC, IF, OT, MM, MŞ, 
TM) 

–

1996-1997 114.002 + 445 (lb. rr.) = 
114.447

445, în 7 judeţe (AR, BUC, IF, OT, MM, MŞ, 
TM)

–

1995-1996 113.207 + 359 (lb. rr.) = 
113.566

359, în 7 judeţe (AR, BUC, IF, OT, MM, MŞ, 
TM)

–

1994-1995 112.603 + 357 (lb. rr.) = 
112.960

357, în 7 judeţe (BUC, BC, MŞ şi AR, IF, OT, 
MM)

–

1993-1994 112.001 + 375 (lb. rr.) = 
112.376

375, în 6 judeţe (BUC. BC. MŞ şi AR, IF, OT) –

1992-1993 111.588 + 368 (lb. rr.) = 
111.956

123, în 6 judeţe (BUC. BC. MŞ şi AR, IF, OT) –

1991-1992  111.004 + 55 (lb. rr.) = 
111.059

55, în 3 judeţe (BUC. BC. MŞ) –

1990-1991 110.465 + 55 (lb. rr.) = 
110.520

55, în 3 judeţe (BUC. BC. MŞ) –

1989 /1990 109.325 – –

9.  Sprijinirea predării integrale în limba maternă rromani (cu 4 ore/ săptămână 
obligatorii de limba şi literatura română), la CP/ cl. I - IV sau/ şi la cl. V-VIII). Anual, 
peste 700 de elevi rromi au ales acest tip de învăţământ, preponderent la cl. I-IV).

a. Experimentul “Măguri“
Din septembrie 2003, pentru prima dată în învăţământul românesc, a fost înfiinţată o clasă cu predarea integrală 

în limba rromani, la Şc. nr. 12 Măguri - Lugoj, jud. Timiş, la iniţiativa dir. Mihai Moldovanu (şi inspector pentru 
rromi la ISJ Timiş) şi a învăţătoarei rrome Mocanu - Odă Miloş Mihaela (absolventă a Colegiului CREDIS, 
promoţia 2003), cu concursul ISJ Timiş şi al MEN. În anii şcolari următori, câte o nouă grupă de grădiniţă şi o 
clasă I/ clasă pregătitoare au trecut la învăţământ integral în limba maternă rromani, la aceeaşi şcoală. Rezultatele 
spectaculoase se pot vedea din tabelul de mai jos. Ceea ce este important de spus este că, dacă anterior anului 1997, 
când director a devenit tânărul profesor de matematică, Mihai Moldovanu, niciun elev al şcolii nu termina clasa 
a VIII-a, din acel an lucrurile s-au schimbat, prin introducerea, mai întâi, a unor ore de limba maternă rromani 
în şcoală, ca apoi, prin formarea şi permanentizarea unui nucleu local de învăţători şi profesori rromi – pregătiţi 
la şcoala de vară de limba rromani şi la cursurile ID ale Universităţii din Bucureşti, ca “ïnstitutori - profesori de 
limba rromani“ – să se treacă la predarea integrală în limba rromani. Astfel, din anul şcolar 2003/2004, de la cl. 
I la cl. a VIII-a, se predă în limba maternă, situaţia din şcoală devenind una de excepţie: toţi elevii termină opt 
clase, există cursuri Şansa a II-a în rromani pentru adulţii din localitate, fluctuaţie „zero“ a cadrelor didactice 
(toate sunt titulare şi din rândul 
localnicilor), frecvenţa la gră-
diniţă a crescut de peste 15 ori, 
abandonul şcolar (calculat ca 
diferenţa între clasele I şi IV, 
respectiv, V şi VIII) a scăzut 
cu 5% (10% azi, faţă de 15% în 
1997), 80% dintre elevii şcolii 
merg la liceu, în oraşele Lugoj 
şi Timişoara, dintre care 20% 
(calculat prin raportare la clasa 
iniţială, a VIII-a, din fiecare 
promoţie) ajung la facultate (1-
2-3/an). 

Trebuie subliniat că elevii 
rromi din clasele I- a VIII-a 
studiază, pe lângă toate 
disciplinele predate în rromani, 
şi 4 ore săptămânale, obligatorii, 
de limba şi literatura română. Şc. nr. 12 Măguri - Lugoj, jud. Timiş 
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În momentul de faţă (an şcolar 2014/ 2015), există 12 cadre didactice calificate: 2 educatoare (Carmen 
Moldovanu, Daniela Rusneac), 3 învăţători (Mihaela Mocanu, Ioana Ciosa Păuniţa) şi 7 profesori (Mihai 
Moldovanu (prof. şi director), Cristina Maria Marcu, Ramona Roşu, Anca Roman, Floris Rafael Bunescu, 
Gabriela Dorobanţu, Ramona Jeni Batori). 

Experimentul „Măguri“ a dovedit că trecerea la predarea integrală în limba maternă nu este un deserviciu 
pentru elevi, ci, dimpotrivă, un imens câştig. Dacă abandonul şcolar este aproape diminuat, dacă 90% dintre 
elevi reuşesc să încheie opt clase, dacă toţi elevii sunt bilingvi şi dacă 80% îşi continuă studiile liceale, atunci 
nu putem vorbi decât de un model reuşit.

Frica unor părinţi rromi - de a nu-şi înscrie copiii la grădiniţă, la clasa pregătitoare şi, cel puţin, la primele 
patru clase primare în acest sistem şcolar eficient, cu predarea integrală în limba maternă, care permite, 
totodată, şi însuşirea limbii române la nivelul unui elev din sistemul obişnuit de învăţământ – se dovedeşte 
nefondată. 

Situație comparativă (anii 1997 și 2012) la Şcoala nr. 12 Măguri - Lugoj 
Situaţia 
în anul

Grădi-
niţă

Şcoala 
Măguri 
(I-VIII)

Aban-
don

Contiuarea studiilor la cl. a IX-a  
(la diferite licee)

Fluctuaţie cadre  
didactice

2012 49 < fr. 
30

102 
(100%) 
< 90 fr. . 

91%.

10% 80% merg 
la liceu < 
40-50% 
termină 
liceul

30 tineri 
înv. fr. red.

(= 7% 
din cei cu 

vârste între 
14-64 ani) 
populaţia 
activă a 
satului, 

din cei cu 
vârste între 
14-64 ani)

3-5 tineri 
mai mari de 
18 ani merg 
la liceu sau 
la fr. red.

0
Cadre :

-3 educatoare 
(1 calificată şi 2 

necalificate)
-3 învăţători calificaţi

-12 profesori  
(11 calificaţi şi  
1 necalificat)

1-2 ajung 
la facultate 
= 10-20% 
din abs. cl. 

a VIII-a

1997 8 < fr 
: -3

134 
elevi

15% 0 70% anual, cu profesori 
noi

Lăudabil, câţiva dintre absolvenţii secţiei ID „institutori – limba rromani“, pregătiţi între 2000 – 2010 la 
Departamentul ID CREDIS al Universităţii din Bucureşti şi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – 
UBB Cluj Napoca, au început să multiplice „modelul Măguri“, înfiinţând grupe de grădiniţă, clase pregătitoare 
şi clase I-IV cu predarea integrală în limba rromani şi cu orele de limbă română obligatorii.

După intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, din anul şcolar 2012-2013 au fost organizate 10 
clase pregătitoare în limba rromani 
(în jud. Alba, Bihor, Brăila, Cluj, 
Hunedoara, Iaşi, Mureş, Timiş), şi 
clase I în limba rromani (AB, HD, 
TM etc.). 

În anul şcolar 2014-2015, la 
nivelul României, 1.533 elevi rromi 
urmează clase I-VIII cu predarea 
integrală în limba maternă rromani, 
distribuiţi în cele 7 judeţe de mai 
jos, astfel: 125 la clasa pregătitoare 
(CP), 422 la cl. I-IV (< 20 la ADŞ) 
şi 105 la cl. V-VIII (< 21 FR = 
frecvenţă redusă). 

Configuraţia unităţilor de 
învăţământ cu predarea în limba 
rromani la nivel naţional (CP/ 
cl. I-IV şi cl. V-VIII) se prezintă 
după cum urmează: Alba (Şcoala 
Generală Gura Roşiei, CP + cl. I, Elevi ai Şcolii nr. 12 Măguri - Lugoj, jud. Timiş 



87

a II-a şi a III-a, înv. Rodica Bătrâna), Bihor (Şcoala Gimnazială „Puiu Sever“ din Ineu: cl. I, înv. Ionel 
Cordovan; cl. a II-a, înv. Mariana Filip), Brăila (Şcoala Gimnazială „Anton Pann“ din Brăila: cl. a II-a, înv. 
Gina Anton ), Cluj (Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan“ din Cluj-Napoca: CP: Demeter Claudia; cl. I, înv. 
Lăcătuş Claudia; cl. a II-a, înv. Pădurean Tiberiu; cl. a III-a, înv. Epure Alexandra; cl. a IV-a, înv. Lakatos 
Alina Iancu; Şcoala Profesională „Poiana“ din Turda: clasă în rromani, în Programul „A doua Şansă“: înv. 
Jimba Margareta), Hunedoara (Şcoala Generală „Dr. Aurel Vlad“: cl I - a IV-a:, înv. Gheza Rafael Şandor; 
CP: înv. Rafaela Muraru; Şcoala Generală nr. 2 - Liceul Teoretic „Mircea Eliade“ Lupeni, cl. I + cl. a II-a: 
înv. Laurenţiu Opriş; Şcoala Primară Viile Noi – Liceul de Arte „Sigismund Toduţă“ Deva, cl. IV: Mariţi 
Aurica Rădulescu), Mureş (Gimnaziul „Romulus Guga“ Tg. Mureş: CP: Magdalena Barabas; cl. I, înv. 
Rodica Gyulai; Gimnaziul „L. Rebreanu“ Tg. Mureş: cl. a IV-a, înv. Magdalena Adam; Şcoala Generală 
nr. 4 „Apalina“ Reghin: CP: înv. Cristina Bereschi; Şcoala Gimnazială Petelea: CP, înv. Maria Poţo), Timiş 
(Şcoala Gimnazială nr. 12 – Lugoj: CP + cl. I: înv. Mihaela Mocanu; cl. a II-a + cl. a III-a, înv. Ioana Păuniţa 
Ciosa; cl. a IV-a: înv. Livia Vodă). 

10.  Sprijinirea predării în limba maternă rromani la nivelul învăţământului preşcolar, 
inclusiv prin abordări bilingve (rromani-română, rromani-maghiară). În ultimii şapte 
ani, un număr de 15-20 de grădiniţe funcţionează în acest regim metodic. 

Din septembrie 2003, tot pentru prima dată în învăţământul românesc, a fost înfiinţată, la Şc. nr. 12 Măguri - 
Lugoj, jud. Timiş, o grupă de grădiniţă cu predarea integrală în limba rromani, la iniţiativa dir. Mihai Moldovanu. 
Din anul şcolar următor, 2004/ 2005, pe lângă o nouă grupă de grădiniţă de la această unitate de învăţământ, 
apare o altă grupă de grădiniţă “bilingvă“ (cu program în limba rromani, prin metode de predare bilingve, 
rromani - română), într-un program-pilot din parteneriatul “Amare Rromentza“ - UNICEF - ISJ Călăraşi, la 
Şcoala Săruleşti, jud. Călăraşi. După acest model - din 2006 - organizaţia “Amare Rromentza“ mai înfiinţează şi 
alte grupe la Bacău (4 grupe: Grădiniţa Dărmăneşti, Grădiniţa din cadrul Şc.“Domniţa Maria“ Bacău, Grădiniţa 
Gutinaş - com. Ştefan cel Mare, Grădiniţa Rădoaia - com Parava) şi la Iaşi (3 grupe: Grădiniţa Ciurea, Grăd. 
Zece Prăjini, Grăd. Crucea) ş.a. 

Din anul şcolar 2007/ 2008, şi la Grădiniţa Şcolii “Puiu Sever“ Ineu din judeţul Bihor s-a trecut la predarea în 
limba rromani, dar şi în alte judeţe 

În anul şcolar 2014-2015, un număr de 239 preşcolari rromi urmează programul din grupele de grădiniţă cu 
predarea integrală în limba rromani, Bihor (Grădiniţa din cadrul Şcolii Gimnaziale „Puiu Sever“ din Ineu: ed. 
Noemi Cordovan; Grădiniţa din cadrul Şcolii Bogei, ed. Samuel Afin Colompar), Bacău (Grădiniţa din cadrul 
Şcolii Gimnaziale Rădoaia – com. Parava, Lepădatu Milica; Grădiniţa din cadrul Şcolii nr. 3 Dărmăneşti, ed. 
Elisabeta Balica; Grădiniţa din cadrul Şc.“Domniţa Maria“ Bacău, ed. Emilia Alexandru), Buzău (Grădiniţa 
Şcolii Gimnaziale „N. Titulescu“ din Buzău, ed. Ştefan Lavinia), Cluj (Grădiniţa „Mămăruţa“ – „Patarât“str. 
nr. 2, Cluj-Napoca: ed. grupa mare Sergiu Siminic şi ed. grupa mică Petruţa Lăcătuş), Iaşi (Grădiniţa “Zanea“ 
din cadrul Şcolii Gimnaziale Lunca Cetăţuii, ed. Monica Popovici; Grădiniţa “Trestiana“ din cadrul Liceului 
Teoretic “L. Rosetti“ Răducăneni, ed. Aurora Vişan), Olt (Grădiniţa din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin 
Filipescu“ din Caracal, ed. gr. mijlocie Aniţa Constantin Manuela), Timiş (Şcoala Gimnazială nr. 12 – Lugoj: 
grupa mică, ed. Daniela Rusceac; grupa mare, ed. Carmen Moldovanu ). 

 

11.  Asigurarea posturilor şi a finanţării aferente pentru profesorii de limba şi istoria 
rromilor, a educatorilor, învăţătorilor şi a profesorilor care predau în limba rromani.

De-a lungul anilor, după cum s-a putut intui şi din tabelele anterioare, numărul profesorilor de limba, istoria 
şi tradiţiile rromilor, al educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor care lucrează la grupele şi clasele cu predarea 
integrală în limba rromani a crescut continuu. 

În tabelul de mai jos se poate observa progresul (până în anul şcolar 2007/ 2008) şi regresul (din anul şcolar 
2008/ 2009 şi în continuare) în privinţa numărului acestora:

Numărul cadrelor didactice care studiau limba rromani, pe ani şcolari, în perioada 1990-1998 
Anul şcolar Număr de cadre didactice rrome (pentru limba, istoria şi tradiţiile

 rromilor, educatori, învăţători, directori)
2014/ 2015  în procesare
2013/2014 405
2012/2013 413
2011/2012 421
2010/2011 422
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2009/2010 440
2008/2009 460
2007/2008 480
2006/2007 460
2005/2006 425
2004/2005 408
2003/2004 380
2002/2003 320
2001-2002 260 (> 164 cu normă întreagă)
2000-2001 200
1999-2000 62 
1998-1999 30 
1997-1998  9
1996-1997 7
1995-1996 7
1994-1995 7
1993-1994 6
1992-1993 6
1991-1992 3
1990-1991 3
1989 /1990  -

12.  De la o strategie ministerială pentru rromi la o Strategie guvernamentală 

Din luna iunie 1998, inspectorul pentru limba rromani şi rromi, Gheorghe Sarău, noul Secretar de Stat pentru 
minorităţi, dl. Kötő József, şi noul director general al Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor 
Naţionale, dl. Murvai László, gândesc principalele direcţii strategice ce vizau reforma învăţământului pentru 
rromi. În decembrie 1998, Gheorghe Sarău elaborează Nota “Particularităţi ale învăţământului pentru rromi“, 
pe care o aprobă Secretarul de Stat Kötő József şi este postată pe pagina MEN, www.edu.ro. La data de 29 
septembrie 1999, Gheorghe Sarău propune spre aprobare ministrului Andrei Marga primul document cu ţinte 
strategice al Ministerului Educatiei Naţionale (MEN, nr. 39694). Cele mai multe dintre măsurile din acest 
document au fost preluate în HG 430/ 25 aprilie 2001. 

În vederea aplicării Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, constituie, în baza Ordinului nr. 4048/ 26.06.2001, Comisia Ministerială pentru Romi, în scopul 
implementării programelor şi proiectelor sectoriale care decurg din Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor. 

Programele strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale privind învăţământul pentru rromi, au avut la bază 
un prim principiu general, simplu, anume, acela de a se gândi şi de a se aplica împreună cu rromii programele 
destinate lor. Transpunerea în practică a acestui principiu a început să se realizeze, în mod continuu, din anul 
1998, prin consultări directe cu liderii rromi, cu ONG-urile rromilor, dar şi cu alte ONG-uri nerrome care 
sprijină şcolarizarea rromilor, astfel încât deciziile luate de Ministerul Educaţiei şi de Direcţia „Minorităţi“ au 
început a fi nuanţate din perspectiva cerinţelor concrete şi particulare ale comunităţilor de rromi. Un al doilea 
principiu a fost acela de a se iniţia programe strategice de lungă durată, înnoite anual, care, împreună cu alte noi 
proiecte ce se vor dezvolta, să contribuie la consolidarea bazei strategiei generale a Ministerului Educaţiei în 
domeniul şcolarizării rromilor (preşcolari, şcolari, liceeni, studenţi, adulţi).

Această strategie ministerială apărea în contextul în care Guvernul, prin DPMN (Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale) şi ONR (= Oficiul Naţional pentru Romi), alături de structurile guvernamentale 
(a se remarca existenţa Subcomitetului Interministerial pentru Romi, a cărui activitate s-a derulat între 1998 
şi aprilie 2001), creionau – împreună cu societatea civilă rromă, partener fiind GLAR (Grupul de Lucru al 
Asociaţiilor Rome) – o viziune strategică guvernamentală pentru rromi, ce avea să se concretizeze în Strategia 
guvernamentală pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor (aprobată prin H. G. nr. 430/ 25 aprilie 2001, ulterior 
revizuită prin H. G. 522/ 19 aprilie 2006 şi prin H. G. nr. 1.221/ 14 decembrie 2011).
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Conform Ordinului ministrului nr. 4048/ 26.06.2001, Comisia Ministerială pentru Romi era condusă de  
Filip Stanciu, alături de Gheorghe Sarău, ambii din partea Direcţiei Minorităţi, şi reunea şi alţi specialişti (dir. 
George Corbu, dir. Romica Iucu, ş.a.).

 Cităm din materialul elaborat de Gheorghe Sarău şi Filip Stanciu, în ianuarie 2001, şi postat pe pagina 
Ministerului Educaţiei (http:// www.edu.ro/download/masrromi.pdf), intitulat Măsuri întreprinse de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării în domeniul învăţământului pentru rromi (1990-decembrie 2001): „În context, Ministerul 
a stabilit în acord cu Programul de guvernare, cap. VI şi cu prevederile Strategiei, următoarele obiective: 
Elaborarea unui program de stimulare a participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar în rândul copiilor 
rromi; Analiza posibilităţilor de organizare a unor instituţii de învăţământ primar, secundar şi profesional pentru 
rromi (arte şi meserii, învăţământ vocational, formare şi reconversie profesională); Conceperea şi implementarea 
unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi de perfecţionare pentru cadrele didactice implicate în 
şcolarizarea copiilor rromi; Introducerea în curriculum (trunchiul comun) a temelor de prevenire şi combatere 
a discriminării; Introducerea în programele de pregătire ale specialiştilor din administraţia publică, asistenţa 
socială, sănătate, învăţământ a unor module didactice dedicate problemelor sociale şi economice ale rromilor; 
Conceperea şi implementarea unor programe de încurajare a participării şcolare la procesele educaţionale din 
şcoală şi din afara ei; Adoptarea de măsuri legislative în sprijinul rromilor, în scopul acordării de facilităţi în 
domeniul educaţiei pentru rromi şi din perspectiva promovării rromilor în posturi ale administraţiei şcolare“.

 Ulterior, prin Ordinul MEN nr. 4319/14 iunie 2005 privind structura ministerială pentru implementarea 
Strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, a fost înfiinţată CMIS (Comisia Ministerială 
pentru Implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei rromilor), formată din 7 membri 
(preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar; vice-preşedinte – secretarul de stat pentru 
minorităţi şi relaţii internaţionale; vice-preşedinte – secretarul de stat pentru învăţământ superior şi integrare 
europeană; membru – directorul general al Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor; membru – 
directorul general al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar; 1 expert reprezentând societatea civilă a 
rromilor). 

CMIS avea în subordine un Colectiv de Implementare Operativ (abreviat: C.I.O), care, la rândul său, are în 
componenţă următoarele două structuri: I. Proiecte comunitare şi II. Relaţii instituţionale (curiculare, inspectorate 
şcolare judeţene, ONG-uri, comunităţi locale). 

La rândul lui, Colectivul de Implementare Operativ (abreviat: C.I.O), a fost aprobat, prin Nota nr. 4319 
din data de 21 iunie 2005, privind numirea Colectivului de Implementare Operativ, şi îi avea în componenţă 
pe următorii specialişti: Gheorghe Sarău, consilier pentru limba rromani în DGÎLM, – coordonator C.I.O.; 
Mihaela Zătreanu, inspector de specialitate pentru rromi; Viorica Preda, inspector general pentru învăţământul 
preşcolar; Gabriela Droc, inspector general pentru învăţământul primar; Floarea Măcriş – consilier, Direcţia 
Generală pentru Învăţământ Superior.

Prin Notificarea din 29 iunie 2005, CIO a elaborat, în conformitate cu prevederile art. 3, Planul de acţiune 
cu programele şi activităţile pentru semestrul al II-lea al anului 2005. Doamna Liliana Preoteasa, director al 
UIP - Programul educaţional PHARE pentru elevii din categoriile dezavantajate, şi domnul Gheorghe Sarău, 
consilier pentru limba rromani în DGÎLM, ambii din cadrul M.Ed.C., sunt numiţi ca specialişti reprezentanţi 
în Consiliul Consultativ pentru dezbaterea unor probleme privind domeniul de activitate al Agenţiei Naţionale 
pentru Rromi, conform Ordinului nr. 143/ 7.10.2005, al Agenţiei Naţionale pentru Rromi. 

Prin H. G. 522/ 19 aprilie 2006 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371, din 28.IV. 2006), 
este reînnoită Strategia guvernamentală pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor (aprobată iniţial prin H. G. 430/ 
25 aprilie 2001, publicată în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 252, din 16 mai 2001). Activităţile 
educaţionale se regăsesc, astfel, în domeniul sectorial F. Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte, pentru 
perioada 2006 – 2008, Planul general de măsuri.

În vederea implementării Strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor (cf. HG. Nr. 430/ 
25 aprilie 2001), prin Ordinul M.Ed. C. Nr. 4319/ 14 iunie 2005, a fost înfiinţată CMIS (Comisia Ministerială 
pentru Implementarea Strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor), conform Notificării nr. 
29545/ 6 aprilie 2007, formată din 7 membri:

- Preşedinte: - secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar,
- Vice-preşedinte: secretarul de stat pentru minorităţi şi relaţii internaţionale,
- Vice-preşedinte: secretarul de stat pentru învăţământ superior şi integrare europeană,
- membru: - directorul general al Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor,
- membru: directorul general al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar.
- 1 specialist în domeniul educaţiei reprezentând societatea civilă a rromilor.
În scopul funcţionării active a CMIS, a fost instituit Colectivul de Implementare Operativ (C.I.O.), de pe lângă 

CMIS, având în componenţă următorii specialişti:
- Gheorghe Sarău, consilier pentru limba rromani şi rromi în DGÎLM şi UIP, coordonator C.I.O.
- Christiane Cosmatu, director al Direcţiei Politici pentru minorităţi,
- Viorica Preda, inspector general pentru învăţământul preşcolar,
- Gabriela Droc, inspector general pentru învăţământul primar,
- Floarea Măcriş, consilier, Direcţia Generală pentru Învăţământ Superior.
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Ca urmare a scrisorii trimisă de organizaţia Romani CRISS, nr. 16734/ 19 mai 2010, de a se reactiva Comisia 
Ministerială pentru Rromi, domnul secretar de Stat Gheorghe András Király transmite ca răspuns adresa nr. 
10146/F/ 21.01.2010, în care se comunică, între altele, că Ministerul Educaţiei a înfiinţat o astfel de Comisie 
imediat după intrarea în vigoare a HG 430/ 2001. Această Comisie a fost reactualizată printr-o serie de acte 
normative, după cum urmează:

- Ordinul Ministrului nr. 4319/ 14.06.2005,
- Notificarea nr. 29545/ 06.04.2007.
În contextul noului act normativ guvernamental, în perioadele 2006 -2008, 2009 – 13 decembrie 2011, Comisia 

Ministerială pentru Rromi (CMR) cunoaşte câteva componenţe, dar, din nefericire, CMR nu a organizat nicio 
întrunire, activităţile raportate de Ministerul Educaţiei legate de implementarea strategiei fiind, preponderent, 
cele realizate de Direcţia Minorităţi şi de UIP – PHARE (Programul în favoarea categoriilor defavorizate de 
elevi, desfăşurat între septembrie 2002 – martie 2009). 

La data de 29.08.2012 Ministerul Educaţiei emite ordinul 5517, privind Componenţa Comisiei Ministeriale 
pentru Rromi şi a Grupului tehnic de lucru în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromilor pentru perioada 2011-2020.

Componenţa Comisiei Ministeriale pentru Rromi (CMR):
- Stelian Victor Fedorca, secretar de stat, preşedinte şi reprezentant MECTS în Grupul de Lucru pentru 

implementarea liniilor directoare privind incluziunea rromilor oentru perioada 2011 – 2020, (GLILDIR)
- Liliana Preoteasa, director general, DGEÎPTPV, vice-preşedinte şi membru supleant în GLILDIR,
- Szocs Domokos, director general, DGILMRP, vice-preşedinte,
- Gabriela Droc, inspector, DGEÎPTPV, membră,
- Viorica Preda, inspector, DGEÎPTPV, membră,
- Gheorghe Sarău, consilier limba rromani, DGILMRP, membru,
- Florin Fleican, inspector şcolarizare rromi, DGILMRP, membru,
- Plebis Ivan, expert, ANR, MEMBRU,
- Cristian Burtea, responsabil probleme educaţionale, Pro Europa, membru

Componenţa Grupului Tehnic de lucru (GTL):
- Ion Ciucă, director, DGÎS – DSFI, membru,
- Emil Gheorghe, inspector, DGMRURS, MEMBRU,
- Luminiţa Mărăcine, consilier, DGEFRU, membru,
- Veronica Lucianu, expert, DGRIE, membru,
- Mirela Dirstaru, şef serviciu, DMPII, membru,
- Mariana Dogaru, şef departament evaluare externă, ARACIP, membră,
- Otilia Apostu, cercetător, ISE, membră,
- Sorin Spineanu-Dobrotă, CNEE, membru.
 
La mai bine de un deceniu, la finele anului 2011, este emisă a treia variantă a H.G. nr. 1.221/ 14 decembrie 

2011 pentru aprobarea „Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rromilor pentru perioada 2014-2020“ (publicată în nr. 6/ 4 ianuarie 2012 în „Monitorul Oficial al României“). 

În baza ei se emite Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5714/ 20.10.2009, instituindu-se Grupul de Lucru pentru 
Politici, Educaţie şi Strategii pentru Rromi, (GLPESR), din a cărei componenţă făceau parte reprezentanţi ai 
direcţiilor din Minister cu atribuţii de politică educaţională şi reprezentanţi ai celor mai active ONG-uri ale 
rromilor al căror domeniu de activitate este educaţia copiilor rromi (Gheorghe Sarău fiind exclus sistematic).

Reprezentanţii din Ministerul Educaţiei:
- Secretar de Stat: Iulia Adriana Oana Badea,
- Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul: Florin Fleican, referent 

de specialitate,
- Unitatea de management al proiectelor finanţate din Fonduri Structurale: Gabriel Petrea, director,
- Direcţia Generală Educaţie Timpurie Şcoli Performanţă şi Programe: Liliana Preoteasa, director general; 

Viorica Preda, inspector; Gabriela Droc, inspector;
- Direcţia Generală Învăţământ Superior: Ion Ciucă, director,
- Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Şerban Iosifescu, 

preşedinte,
- Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: Cezar Bârzea, director,
- Direcţia Generală Juridică şi Control: Nagy Lajos, consilier juridic.

Reprezentanţi ai ONG-urilor:
1. Policy Center for Rroma Minorities: Valeriu Nicolae,
2. Amare Rromentza (Bucureşti): Mihai Neacşu, director,
3. Alianţa pentru Unitatea Rromilor (Brăila): Grosu Săndel, preşedinte,
4. Asociaţia Rroma Acces (Constanţa): Ion Nicu Stoica, director,
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5. Asociaţia Femeilor Ţigănci (Timişoara): Letiţia Mark, preşedinte,
6. Asociaţia Rromilor Ursari (Iaşi): Elena Motaş, preşedinte,
7. Partida Rromilor Pro Europa (Bucureşti): Nicolae Păun,
8. Romani CRISS (Bucureşti): Magda Matache, director.

Alte instituţii şi organizaţii internaţionale:
1. Agenţia Naţională pentru Rromi – Iapornicu Laurenţiu, preşedinte,
2. Roma Education Fund, Budapesta – Costel Bercuş, preşedinte,
3. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ – Florin Manole.
Din nefericire, nici noul (GLPESR), nu a reuşit să se întrunească pe durata mandatului său. Pe durata anilor 

2013 – 2014, Ministerul Educaţiei a luat parte la revizuirea şi la bugetarea noii Strategii guvernamentale, 
definitivând textul la începutul lunii noiembrie 2014. Cu puţin înainte, a fost emis Ordinul MEN nr. 4772/ 
13.10.2014 privind componenţa Comisiei Ministeriale pentru Rromi, a Grupului Tehnic de Lucru şi a Biroului 
de Monitorizare şi Evaluare în vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rromilor pentru perioada 2014-2020.

Din componenţa Comisiei Ministeriale pentru Rromi, făceau parte următoarele persoane:
- Király András György, Secretar de Stat, Preşedinte şi reprezentant MEN în Grupul de Lucru pentru 

implementarea liniilor directoare privind incluziunea rromilor pentru perioada 2014 – 2020
- Liliana Preoteasa, Subsecretar de stat, Vice – preşedinte,
- Vasile Burtea, Consilier al Ministrului, Vice – preşedinte,
- Szöcs Domokos, Director General Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, membru,
- Lăcrămioara Pop, Director General, Direcţia Generală Juridic, Membru,
-  Corina Marin, Director General, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară 

Naţională, membru,
- Maria Dornean, Director, Direcţia Dezvoltare Infrastructură Şcolară şi Universitară, membru,
- Daniel Bojte, Direcţia Informatizare şi Dezvoltarea Infrastructurii Şcolare şi Universitare, membru,
-  Gheorghe Sarău, Consilier limba rromani şi rromi, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, 

membru,
- Florin Fleican, Inspector şcolarizare rromi, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, membru,
- Plebis Ivan, Expert, Reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Rromi, membru,
- Mariana Dincă, Expert, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială, membru.

Componenţa Grupului Tehnic de Lucru (GTL):
- Ion Ciucă, Consilier Direcţia Generală Învăţământ Superior, membru,
- Emil Gheorghe, Inspector Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, membru,
- Luminiţa Mărăcine, Consilier Direcţia Generală Buget, Finanţe, Resurse Umane, membru,
- Oana Anghel, Expert Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene, membru,
- Roxana Ilie, Direcţia Dezvoltare Infrastructură Şcolară şi Universitară, membru,
- Balaszi Szilárd, Analist Direcţia Informatizare şi Dezvoltarea Infrastructurii Şcolare şi Universitare, 

membru,
-  Mariana Dogaru, Şef departament Evaluare Externă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar, membru,
- Otilia Apostu, Cercetător ştiinţific Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, membru,
- Sorin Spineanu-Dobrotă, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, membru.

Componenţa Biroului de Monitorizare şi Evaluare (BME):
- Vasile Burtea, Consilier al ministrului, Preşedinte,
- Gheorghe Sarău, Consilier limba rromani, DGILM, Vice-preşedinte,
- Florin Fleican, Inspector şcolarizare rromi, DGILM, membru,
- Marius Căldăraru, Inspector pentru şcolarizarea rromilor, ISJ Olt, membru,
-  Ionel Cordovan, Profesor, metodist MEN pentru limba rromani, la nivel naţional, Şcoala Ineu, judeţul 

Bihor, membru,

Din păcate, atât documentul iniţial din anul 2001, cel înnoit în anul 2006, cât şi cel din 2011 nu au reuşit să 
producă efecte majore în niciun domeniu sectorial, din simplul motiv că acţiunile prevăzute în acestea nu au fost 
bugetate, în tot acest răstimp, 2001-2014.

Un lucru este cert: toate activităţile de excepţie în profil educaţional în favoarea rromilor au fost finanţate prin 
deducere din fondurile generale ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi din finanţări atrase de la partenerii săi 
pentru proiectele comune.
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13.  Crearea infrastructurii umane specifice la nivelul celor 42 de inspectorate şcolare 
judeţene, prin numirea a câte unui inspector însărcinat cu învăţământul pentru rromi 
şi a două posturi la nivelul MEN

Dacă programul Ministerului privind crearea unei tinere intelectualităţi a rromilor ţintea necesităţile 
societăţii în general, programul de formare a resurselor umane educaţionale rrome viza necesităţile imediate 
ale învăţământului pentru rromi. Însă, pe lângă cerinţele de formare de noi profesori, institutori, învăţători şi 
educatori rromi, se impunea ca programele de şcolarizare a rromilor să fie gândite şi gestionate şi cu participarea 
administratorilor şcolari rromi, care să dirijeze eforturile generale educaţionale pentru rromi şi din perspectiva 
intimităţii culturale rrome. Pentru aceasta era nevoie de aportul unor cadre didactice rrome, care să îmbrăţişeze 
funcţia de inspectori pentru şcolarizarea rromilor.

Ministerul Educaţiei şi-a continuat, după 1998, programele pentru rromi ce s-au dovedit eficiente anterior şi a 
iniţiat noi măsuri. În această perioadă de referinţă, au fost structurate şi continuate, de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi de partenerii săi, o serie de măsuri şi direcţii strategice, concretizate în programe educaţionale ce 
i-au avut ca beneficiari, în mod direct, pe copiii şi tinerii rromi ori, indirect, pe profesorii lor, rromi şi nerromi. 

Aşa s-a născut şi s-a nuanţat un alt program strategic de succes al Ministerului, care avea ca obiectiv 
numirea de inspectori rromi în cadrul fiecărui inspectorat şcolar judeţean. Prin Ordinul 3363 din 1 martie 
1999, Ministerul Educaţiei Naţionale cerea inspectoratelor şcolare judeţene ca, până la data de 1 iulie 1999, să 
numească, prin concurs ori cu delegaţie, câte un inspector şcolar rrom/ pentru rromi ce să aibă în competenţă 
şcolarizarea rromilor. Numirea inspectorilor rromi a fost înţeleasă cu dificultate de către ISJ-uri, aşa încât, la 
data scadentă, doar judeţele Iaşi şi Hunedoara numiseră astfel de responsabili în structura lor şcolară judeţeană. 
Deşi se emiseseră şi alte acte conexe (cum au fost Nota nr. 29 467/ 23.03. 1999 privind Metodologia organizării 
concursului pentru ocuparea postului de inspector pentru rromi şi Ordinul MEN nr. 4219/ 18.08. 1999 referitor 
la aplicarea O. M.E.N. nr. 3363/ 01.03.1999 privind încadrarea prin concurs a inspectorilor rromi/ pentru rromi), 
a fost nevoie ca Ministerul să intervină, punctual, în numirea, cu delegaţie, de inspectori pentru şcolarizarea 
rromilor.

La data de 12 octombrie 1999, cu prilejul primului seminar de lucru al “inspectorilor rromi/ pentru rromi“, 
organizat de MEN şi de PER, la Târgu Mureş, “garda“ inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor era completă, 
existând deja 42 de inspectori (26 rromi şi 16 nerromi). Cu acel prilej, a fost elaborată de către inspectorii 
participanţi Fişa de lucru a inspectorului pentru şcolarizarea rromilor. 

Misiunea inspectorilor cu şcolarizarea rromilor a fost şi este una dificilă, deoarece aceştia „traduc“ la nivel 
judeţean şi local politica Ministerului Educaţiei de şcolarizare a rromilor. În activitatea lor, inspectorii pentru 
şcolarizarea rromilor sunt ajutaţi de metodiştii pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor, selecţionaţi din 
rândul profesorilor de limba şi istoria rromilor, respectiv din cel al învăţătorilor şi profesorilor rromi şi nerromi. 

Avându-se în vedere că numirea inspectorilor „rromi/ pentru rromi“ s-a făcut cu dificultate, că nu toţi 
inspectorii proveneau din rândul cadrelor didactice cu vechime în învăţământ, că mulţi nu aveau, la vremea 
aceea, gradele didactice şi vechimea legale - numirea lor fiind făcută de Minister prin derogare -, faptul că - deşi 
s-a cerut ca pe aceste posturi să fie numiţi cu prioritate rromi - alături de cei 26 de inspectori rromi erau şi 16 
inspectori nerromi, luându-se, de asemenea, în calcul faptul că nivelul de înţelegere al societăţii româneşti, din 
acel timp, în legătură cu necesitatea numirii de resurse umane rrome în posturi ale administraţiei şcolare era 
destul de circumspect, uneori, potrivnic, Ministerul Educaţiei Naţionale a considerat absolut necesară derularea 
unui program de formare intesivă a inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor.

Astfel, în decursul unui singur an calendaristic (octombrie 1999 - octombrie 2000) s-au organizat 5 seminare 
de lucru. Primul a fost la Tg. Mureş (12-14 octombrie1999), unde inspectorii s-au cunoscut şi şi-au elaborat Fişa 
postului; (partener finanţator: PER):

Prima fişă de lucru cu atribuţiunile inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor 
1.  Realizează şcolarizarea copiilor/tinerilor rromi la toate nivelurile de învăţământ, antrenând toţi factorii 

din reţeaua şcolară şi administraţiile publice locale, inclusiv prin forme de învăţământ alternativ şi 
complementar; 

2. Urmăreşte adecvarea învăţământului la specificul etniei rromilor; 
3. Aplică reglementările existente în domeniul învăţământului la specificul etniei rromilor; 
4.  Organizează şi propune cursuri de formare iniţială (în colaborare cu centrele instituţiilor de învăţământ 

superior, cu Casa Corpului Didactic) şi continuă, la nivelul unităţilor şcolare; 
5.  Sprijină şi coordonează promovarea limbii şi tradiţiei eniei rrome, inclusiv prin introducerea de ore de 

limba maternă rromani; 
6.  Semnalează şi propune soluţii în vederea asigurării bazei tehnico - materiale în şcoli cu copii rromi; 
7. Recomandă şi îndrumă relaţia cadru didactic - părinţi rromi - elevi rromi (inclusiv prin mediatorii şcolari); 
8.  Sprijină derularea corectă şi eficientă a proiectelor ONG-urilor privind şcolarizarea rromilor şi realizează 

reţele de parteneriat vizând îmbunătaţirea situaţiei copiilor rromi; 
9.  Coordonează şi monitorizează realizarea recensământului copiilor rromi de vârstă preşcolară, şcolară şi a 

celor care din diferite motive au întrerupt studiile obligatorii; 



93

10.  Iniţiază stimularea interesului copiilor/tinerilor rromi pentru cultivarea limbii materne rromani prin 
olimpiade şi concursuri şcolare şi prin înfiinţarea unor mici micro - biblioteci în profilul limbii rromani 
şi centre de informare; 

11.  Pe lângă atribuţiunile specifice inspectorilor rromi/pentru rromi execută toate atribuţiunile unui inspector 
şcolar. 

În anul 2000 s-au desfăşurat celelalte patru reuniuni de formare, la: Tulcea (martie 2000, în cadrul căruia s-a 
emis Fişa de lucru a mediatorului şcolar; parteneri finanţatori: Romani CRISS şi OSCEE), la Sf. Gheorghe - 
Covasna (aprilie 2000, unde s-a realizat Metodologia de recuperare şcolară şi s-au adaptat programele şcolare 
naţionale; partener finanţator: PER), la Sibiu (mai 2000, unde s-a continuat elaborarea Metodologiei de recuperare 
şcolară; partener finanţator: Salvaţi Copiii) şi la Giurgiu (octombrie 2000, când s-a făcut evaluarea activităţii 
inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor, la un an de la numirea lor; partener finanţator: CEDU 2000 +). 

Timp de un an şi jumătate, inspectorii pentru şcolarizarea rromilor nu au mai beneficiat de nicio formare în 
domeniu, cel de-al şaselea seminar de lucru al inspectorilor rromi fiind organizat în aprilie 2002, la Brăila, prin 
străduinţa inspectorului rrom Alexandru Graur, cât şi a inspectorului şcolar general, Viorel Mortu cu sprijin 
financiar local. 

Următorul seminar de lucru a fost organizat de Minister, abia în septembrie 2004, ca a VII-a întâlnire naţională 
a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004), în seria de consfătuiri 
derulate pentru diferite specialităţi la începutul fiecărui an şcolar.

În anul 2005, aveau să se defăşoare 3 întâlniri de lucru ale inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor, la: 
Sovata, în februarie 2005, al VIII-lea seminar, în parteneriat şi cu finanţarea PER Tg. Mureş - fiind consacrat 
tehnicii de comunicare în sistemul educaţional pentru rromi -, Costineşti, între 7-9 septembrie 2005, cea de-a 
IX-lea consfătuire de lucru şi la Sânmartin, în octombrie 2005, ca a X-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru 
învăţământul destinat rromilor, organizată cu finanţarea UNICEF, în vederea elaborării fişei de autoevaluare a 
activităţii inspectorului pentru şcolarizarea rromilor. 

În anul 2006, M. Ed.C. şi partenerul său finanţator Partida Rromilor au organizat, la Bucureşti - Măgurele, între 
26-28 mai 2006, cel de-al XI-lea seminar de lucru cu inspectorii şi metodiştii pentru şcolarizarea rromilor, iar 
între 22-24 martie 2007, la Sovata, avea să se desfăşoare cel de-al XII-lea seminar de lucru cu inspectorii pentru 
şcolarizarea rromilor, consacrat comunicării scrise de tip administrativ. Dacă la încheierea numirii acestora (în 
12 octombrie 1999) existau 26 de inspectori rromi şi 16 nerromi, în 2007, în cele 42 de judeţe funcţionau 16 
inspectori rromi şi 26 nerromi (români, maghiari, un german şi un lipovean), care se ocupau de derularea la nivel 
judeţean a învăţământului pentru rromi. 

Evident, şi după anul 2007, pe lângă întâlnirile anuale de lucru ale inspectorilor cu şcolarizarea rromilor, 
prilejuite de consfătuirile de specialitate desfăşurate în fiecare lună septembrie, s-au derulat şi alte întruniri 
tematice (cele care au pregătit megaprogramul „Toţi la grădiniţă, Toţi în clasa I“, dar şi pentru alte programe care 
s-au desfăşurat în parteneriat cu diferite organizaţii). 

Deşi, după anul 2001, normele inspectorilor au fost reduse la jumătate, inspectorii pentru problemele 
educaţionale ale rromilor au rămas cea mai importantă resursă umană la nivel judeţean pentru rromi.

14.   Instituirea şi menţinerea reţelei de metodişti pentru limba, istoria, tradiţiile şi 
şcolarizarea rromilor (la nivelul fiecărui judeţ, între 2-6 metodişti, dintre care  
cel puţin unul este pentru limba, istoria şi tradiţiile rromilor)

Paralel cu organizarea claselor pentru studiul limbii şi literaturii rromani şi cu proiectul de formare a 
învăţătorilor pentru rromi, Ministerul Educaţiei Naţionale a procedat la numirea de metodişti „voluntari“ ai 
Ministerului pentru şcolarizarea rromilor la nivel de ţară. 

Pe perioada cât inspectoarea pentru învăţământul slovac, dr. Maria Constantinescu-Condruţ, a preluat 
suplimentar atribuţiunile privind educaţia rromilor (din toamna anului 1990 şi până la venirea în Minister a 
domnului Ilie Pipoi, în septembrie 1992), apoi, din nou, între septembrie 1994 – august 1995, după ce acesta 
a fost detaşat din Ministerul Educaţiei Naţionale la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (în urma 
restructurării schemei de funcţionare a Ministerului Învăţământului, în septembrie 1994), activitatea acesteia 
şi a Ministerului, în profilul educaţiei pentru rromi, a fost sprijinită de câţiva metodişti naţionali numiţi pentru 
şcolarizarea rromilor.

Din septembrie 1990 şi până în luna mai 1998, metodistul Ministerului pentru predarea limbii rromani şi 
pentru şcolarizarea rromilor a fost prof. insp. Gheorghe Sarău (care lucra în Ministerul Educaţiei Naţionale la 
Direcţia de Relaţii Internaţionale), iar, din septembrie 1994 şi până în anul 1998, şi de către metodistul pentru 
şcolarizarea rromilor, profesorul rrom, cu gradul I, Ion Ionel. 

Similar, pe timpul mandatului îndeplinit ca inspector pentru rromi în cadrul Ministerului de către Ilie Pipoi 
(septembrie 1992- septembrie 1994), acesta a fost ajutat – din perspectiva limbii rromani de către Gheorghe 
Sarău, dar şi de profesorul Biră Mitrică - pentru o foarte scurtă vreme, şi numai în judeţele Dolj şi Olt, cât şi de 
activistul rrom, Octavian Stoica, din judeţul Vâlcea.
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Pe vremea ministrului Andrei Marga, însuşi „Împăratul Iulian Rădulescu“ a beneficiat de o numire ca metodist 
pentru şcolarizarea rromilor căldărari, în anul 1999. 

Din anul 2003, Ministerul a recomandat ISJ-urilor să numească, pe lângă inspectorii rromi, metodişti pentru 
predarea limbii rromani şi a istoriei rromilor, respectiv pentru şcolarizarea rromilor. La început, au fost numiţi 
câte 1-2 metodişti de judeţ, ca apoi să existe, la nivel de judeţ, între 1-7 metodişti pentru şcolarizarea rromilor, 
din care cel puţin unul, rrom, pentru problemele legate de predarea limbii, istoriei, a tradiţiile rromilor, a 
muzicii şi religiei în limba maternă rromani. Metodistul sprijină strâns, pe de o parte, activitatea inspectorului 
pentru şcolarizarea rromilor şi, pe de alta, colaborează îndeaproape cu profesorii de limba şi istoria rromilor, cu 
profesorii nerromi care lucrează la grupe de copii rromi sau cu elevi rromi. 

După emiterea unui act normativ specific, în anul 2006, aproximativ 126-180 metodişti au fost numiţi anual. 

15.  Formarea de mediatori şcolari rromi de către MEN şi de partenerii săi (UNICEF, 
ANR, Programul PHARE, Amare Rromentza, Pro Vocaţie, Romani CRISS) 

În România, mediatorul şcolar pentru rromi a apărut, după anul 1990, ca un “implant“, în cadrul unor proiecte de 
şcolarizare (alfabetizare şi recuperare şcolară) realizate de parteneri străini, care - respectând grila organizatorică 
„de acasă“, pentru şcoli „cu probleme“ – au prevăzut prezenţa în şcoli a acestei importante resurse umane rrome. 
Prin urmare, proiectele de şcolarizare „copiau“ reţete de şcolarizare din diferite ţări, anume, dacă şcoala are 
o problemă, atunci, automat, acolo este nevoie de un mediator şcolar, bun cunoscător al situaţiei comunităţii 
din care provin elevii. Astfel, mediatorii şcolari au fost “implantaţi“ în şcoli de către organizaţii care aveau ca 
„hobby“ recuperarea şcolară. Cum şcoala nu-l plătea, dar beneficia discret de pe urma muncii sale, existenţa 
mediatorului şcolar rrom în şcoli nu a constituit o problemă. 

Între primele organizaţii rrome şi nerrome, care au testat utilitatea mediatorului şcolar rrom în proiecte 
punctuale de şcolarizare a rromilor, în perioada 1994-1997, amintim: Romani CRISS, Institutul Intercultural 
Timişoara, FSD, ulterior şi CEDU 2000+, PER, CRCR Cluj Napoca ş.a. 

Remunerarea mediatorilor şcolari, între 1990-1995, dar şi după 1995 (când se emite Legea Învăţământului nr. 84/ 
1995), a fost făcută, până în anul 2003, de către implementatorii străini, de biserici, de organizaţii neguvernamentale 
interne şi externe etc. şi nu de sistemul şcolar, căci profesia nu era menţionată ca funcţie didactică (nici în Legea 
Învăţământului şi nici în legea Statutul personalului didactic, intrată în vigoare în anul 1997). 

Între 2003-2006, MEN a pregătit cu fonduri PHARE 417 mediatori şcolari rromi (cărora li se includ şi cei 20 
formaţi de „Amare Rromentza“ în 2006), iar în perioada 2007-2012, alţi 506 de mediatori şcolari rromi au fost 
pregătiţi de MEN cu partenerii săi (preponderent, ANR şi Reprezentanţa UNICEF, dar cărora li se adaugă şi 
cei 15 pregătiţi de Pro Vocaţie în anul 2011), în total 923. Dintre aceştia, 400-460 au funcţionat şi funcţioneză, 
anual, în sistemul educaţional. 240 dintre ei au beneficiat de o formare suplimentară din perspectivă europeană, 
asigurată şi finanţată în programul comun ROMED al Consiliul Europei şi al Comisiei Europene (5 runde de 
formare, în anii 2012 şi 2013). 

În lunile iulie-august 2013, au fost formaţi, de către MEN cu finanţarea UNICEF, alţi 66 de mediatori şcolari, 
iar alţi 50 de potenţiali mediatori şcolari au fost pregătiţi de MEN cu suportul financiar al Romani CRISS, în luna 
noiembrie 2013, numărul total ajungând la finele anului 2013 la 1039 mediatori şcolari.

Şi în anul 2014, Ministerul Educaţiei a organizat formarea a 60 noi mediatori şcolari, beneficiind de sprijin din 
partea Primăriei şi a Şcolii Costineşti, numărul total de mediatori şcolari fiind 1099. 

Mediatori şcolari. Tabel centralizator (2003-2014) 
2006 Formaţi Contextul în care au fost pregătiţi  

şi finanţarea
Angajaţi Plecaţi din 

sistem
Rămaşi în 

sistem
2003-2004 73 -73 formaţi în “Valul I“ al Programului PHARE 

2001 şi PHARE 2004, în 10 judeţe: AR, BUC, 
BZ, CJ, CL, DB, GL, GR, HD, VS
Prima serie de mediatori şcolari a fost lansată, 
în 9 septembrie 2004, la Târgovişte

73 - 73

2005-2006 95 (plus 
cei 73 
formaţi 
anterior) 
= 168

-alţi 95 mediatori şcolari pregătiţi în “Valul 
II“ al Programului PHARE 2003 şi 2006 în 12 
judeţe noi: AB, BC, BR, CV, HR, IL, IS, MM, 
MS, NT, SB, VL, plus în 3 vechi - CJ, AR, DB.

95 - 168
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2006-2007 249 (plus 
cei 168 
formaţi 
anterior) 

= 417

- alţi 270 mediatori şcolari nou formaţi în “Valul 
III“, în Programul PHARE 2005 şi 2007, din 
care au rămas în program 249 (provenind din 

19 judeţe, din care 14 judeţe noi – AG, BH, BN, 
BV, CS, GJ, MH, PH, SM, SJ, TL, TM, TR, 

VN, plus 5 judeţe vechi (BZ, GL, GR, HD, VS);
6 judeţe - BT, DJ, CT, IF, OT, SV – deşi nu au 
fost admise în program, ele au primit, totuşi, 

granturi pentru pregătirea de mediatori şcolari.

15% 0

2006 20 + 417 
= 437

20 formaţi de organizaţia “Amare Rromentza“ 
pentru şcoli cu elevi rromi

20 - 437

2007, nov. 64 + 437 
= 501

- 64 mediatori şcolari noi formaţi de MECT - 
(DGILMRP - Direcţia Generală Învăţământ în 
Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul;

36 21 452

2007, dec. 115 + 
501 = 
616

- 115 noi mediatori rromi formaţi de DGILMRP, 
în parteneriat şi cu finanţarea ANR (Agenţia 
Naţională pentru Rromi)

63 49 466

2008 - Nu s-au făcut formări 10 40 436
2009, iun. 60 + 616 

= 676
60 de mediatori şcolari care lucrau în şcoli, 
dar nu fuseseră încă pregătiţi în acest scop, dar 
şi mediatori şcolari noi, formaţi de MECTS 
- Direcţia Generală Învăţământ în Limbile 
Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, în 
parteneriat şi cu finanţarea Reprezentanţei 
UNICEF în România.

35 74 397 [alte 
surse: 402]

2010
iun. şi sept.

120 + 
676 = 
796

120 de mediatori şcolari formaţi de MECTS şi 
Reprezentanţa UNICEF în România 

66 48 415 [alte 
surse: 424]

2011, aug. 56 + 796 
= 852

56 de mediatori şcolari formaţi de MEC şi 
Reprezentanţa UNICEF în România

33 39 409 [alte 
surse: 435]

2011, nov. 15+ 852 
= 867

15 mediatori şcolari pregătiţi de organizaţiile 
„Pro Vocaţie“ şi „Sastipen“ (cu concursul lui 
Gheorghe Sarău – Direcţia Minorităţi MEC)

15 (în 
proiect)

- 419

2012, iun. 56 + 867 
= 923

56 de mediatori şcolari formaţi de MEC şi 
Reprezentanţa UNICEF în România

36 41 414

2013, 
iul.-aug.

66 + 923 
= 989

56 de mediatori şcolari formaţi de MEC şi 
Reprezentanţa UNICEF în România

29 39 404

2013, nov. 50 + 989 
= 1039

50 de mediatori şcolari pregătiţi de Romani 
CRISS şi MEN

2014, sept. 60+ 1039 
= 1099 

60 de mediatori şcolari pregătiţi de MEN,  
cu sprijinul Primăriei şi Şcolii Costineşti

39 49 414

Ilustrativ, numărul de mediatorii şcolari/ judeţ în anul şcolar 2012- 2013, la 31 august 2013 
Nr. crt Judeţul Număr de mediatori şcolari

1. Alba 10

2. Arad 1

3. Argeş 8

4. Bacău 28

5. Bihor 9

6. Bistriţa 0
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7. Botoşani 12

8. Braşov 39

9. Brăila 12

10. Bucureşti 8

11. Buzău 12

12. Călăraşi 3

13. Caraş Severin 15

14. Cluj 23

15. Constanţa 10

16. Covasna 8

17. Dâmboviţa 11

18. Dolj 26

19. Galaţi 7

20. Giurgiu 6

21. Gorj 2

22. Harghita 9

23. Hunedoara 5

24. Iaşi 6

25. Ialomiţa 13

26. Ilfov 3

27. Maramureş 4

28. Mehedinţi 7

29. Mureş 7

30. Neamţ 13

31. Olt 12

32. Prahova 2

33. Sălaj 6

34. Satu Mare 5

35. Sibiu 13

36. Suceava 9

37. Teleorman 9

38. Timiş 5

39. Tulcea 3

40. Vaslui 11

41. Vâlcea 4

42. Vrancea 6

Total 404

De bună seamă, trebuie adăugaţi şi mediatorii şcolari existenţi în diferite proiecte pentru rromi derulate de 
partenerii MEN la nivel local, care, ca şi cei din perioadele de început menţionate (1990–2000, 2001-2003), au 
fost remuneraţi de organizaţii ca Romani CRISS, Institutul Intercultural Timişoara, Salvaţi Copiii, Ovid Rom 
etc) ş.a. De pildă, pe perioada grădiniţelor estivale organizate de Salvaţi Copiii în anii 2009, 2010, 2011, din 
FES, au fost cooptaţi 55 de mediatori şcolari rromi, iar în cadrul megaprogramului educaţional “Toţi la grădiniţă, 
Toţi în clasa I!“ - derulat de MEN şi Fundaţia “Ruhama“ din Oradea - 420 de promotori locali au exercitat sarcini 
similare profesiei de mediator şcolar în vara anului 2010 şi în anul şcolar 2010/2011.
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În scopul soluţionării aspectelor ce vizau angajarea mediatorilor şcolari, Ministerul Educaţiei Naţionale 
a introdus în proiectul Legii Educaţiei Naţionale prevederile necesare, astfel încât aceştia să se constituie în 
personal didactic auxiliar, remunerabil de către sistemul educaţional. Includerea lor în rândul personalului 
didactic auxiliar rezolvă problema remunerării, iar formarea mediatorilor se va face într-un context mai larg 
(pe lângă absolvenţi ai secţiilor de asistenţă socială, vor exista şi mediatori din rândul absolvenţilor de liceu 
pedagogic, cu specializarea mediator şcolar, absolvenţi de liceu şi, obligatoriu, ai unui curs de formare iniţiat/ 
recunoscut de MEN, absolvenţi ai altor cursuri acreditate conform standardelor naţionale şi europene). Ceea ce 
s-a şi întâmplat, căci, în LEN nr. 1/ 2011, se menţionează că mediatorul şcolar trebuie să fie, cel puţin, absolvent 
de liceu cu bacalaureat. 

Extrase din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 privind mediatorul şcolarLEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 
2011, LEGEA EDUCAţIEI NAţIONALE
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 10 ianuarie 2011/.../
TITLUL IV
Statutul personalului didactic
CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar/.../
SECŢIUNEA a 3-a
Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar
Art. 99 /.../
 (2) Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: Centrul judeţean de resurse şi asistenţă 
educaţional/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
/.../
(4) Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională sunt unităţi specializate ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, 
coordonate metodologic de inspectoratul şcolar.
(5) Finanţarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrului Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul consiliului judeţean.
(6) Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la 
nivel judeţean/al Municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică/ psihologică, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele de 
asistenţă psihopedagogică/ psihologică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare de educaţie incluzivă.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare
Art. 247 Funcţiile didactice sunt:
Art. 249 Personalul didactic auxiliar este format din:
a) bibliotecar, documentarist, redactor;
b) informatician;
c) laborant;
d) tehnician;
e) pedagog şcolar;
f) instructor de educaţie extraşcolară;
g) asistent social;
h) corepetitor;
i) mediator şcolar;
j) secretar;
k) administrator financiar (contabil);
l) instructor-animator;
m) administrator de patrimoniu.
Art. 250 Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:/.../
i) pentru funcţia de mediator şcolar– absolvirea cu diplomă de licenţă cu specializarea asistenţă socială 
sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator şcolar, ori 
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui alt profil liceal, urmat de un curs de formare profesională 
cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului“.

În concluzie, prin misiunea acestor resurse umane deosebit de importante în procesul educaţional, mediatorii 
şcolari rămân adevărate „instituţii“, şi nu „simpli oameni de legătură“ între comunitate şi şcoală,



98

16.  Cultivarea limbii rromani prin activităţi extraşcolare şi finanţarea anuală de către 
Ministerul Educaţiei a unor olimpiade şi concursuri naţionale şcolare în profilul 
limbii şi istoriei rromilor, al diversităţii etno-lingvistice şi culturale 

1.Olimpiada naţională şcolară de limba şi literatura rromani (începând din 2000)
Prima Olimpiadă naţională de limba rromani s-a desfăşurat, în mod neoficial, în anul 2000, la Brăila, la 

iniţiativa profesorului rrom Ion Ionel, coordonatorul Fundaţiei „Phoenix“, cu concursul Ministerului Educaţiei 
Naţionale. Ediţiile ulterioare ale Olimpiadei, finanţate şi organizate de Minister, au avut loc după cum urmează: 
Bacău - ed. a II-a, în 19-23 aprilie 2001 (prima Olimpiada oficială); Tr. Severin - ed. a III-a, în 23-27 aprilie 2002; 
Tg. Mureş - ed. a IV-a, între 13-17 apr. 2003; Brăila - ed. a V-a, între 26-30 martie 2004; Ilfov – Ciorogârla, ed. a 
VI-a – între 20-24 mar. 2005; Bucureşti - ediţia a VII-a, între 16-20 aprilie 2006; Mangalia, jud. Constanţa – ed. 
a VIII-a, între 11-15 apr. 2007; Târgovişte - jud. Dâmboviţa, ed. a IX-a, între 30 apr. - 4 mai 2008; Timişoara - ed. 
a X-a, între 22-26 apr. 2009; Slatina - ed. a XI-a, între 29 mar. - 2 apr. 2010; Suceava - ed. a XII-a, între 12-16 
apr. 2011; Sânmartin/ Felix - jud. Bihor, ed. a XIII-a, între 2-6 apr. 2012; Vaslui - ed. a XIV-a, între 2-6 apr. 2013; 
Tulcea - ed. a XV-a, între 7-11 aprilie 2014. 

An de an, calitatea Olimpiadei a crescut (de ex., începând din anul 2005, s-a renunţat la participarea, la nivel 
naţional, a elevilor din ciclul primar, iar din anul 2006 au fost acceptaţi doar elevi din ciclurile gimnazial şi 
liceal, care se află cel puţin în anul III de studiu). Din anul 2007, Ministerul a decis ca la această competiţie să 
participe, la faza naţională, elevi care învaţă cel puţin în clasa a VII-a.

La Olimpiadă naţională de limba rromani participă, anual, 72 de elevi, din ciclul gimnazial şi liceal, din cca 
27- 35 judeţe, împreună cu profesorii însoţitori/ 
pregătitori (câte unul / judeţ). 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele 
şcolare judeţene asigură, anual, pentru 104 persoane 
(72 de elevi concurenţi, 25 de profesori însoţitori şi 
7 membri în Comisia de evaluare) cheltuielile de 
cazare, masă, rechizite, diplome şi premiile în bani 
pentru elevi (12 premii I, II şi III şi 8-25 menţiuni). 
Preşedinţii Comisiei naţionale de evaluare au fost: 
Gheorghe Sarău, la ediţiile a II-a, a IV-a – a XV-a, 
iar Delia Grigore doar la ed. a III-a. 

Până în anul 2008, elevii participanţi la această 
confruntare naţională au beneficiat de tabere 
gratuite la mare, oferite de Minister şi de partenerii 
săi (ANT, DRI – Guvern, Partida Romilor, 
UNICEF etc.). 

2. Concursul naţional de creaţie literară în 
limba rromani „Ştefan Fuli“ (începând din 2012)

La iniţiativa scriitorului târgumureşean, Nicolae 
Băciuţ, a metodistei Angela Olaru, de pe lângă 
ISJ Brăila, şi a profesoarei de limba rromani, 
Corina Ceamă (de la Şcoala Şuţeşti, jud. Brăila), 
s-a desfăşurat între 18-20 aprilie 2012, la Şuţeşti 
şi Brăila, prima ediţie a „Concursului naţional de 
creaţie literară în limba rromani „Ştefan Fuli“ “, 
după numele poetului rrom. Totodată, acţiunea 
a fost sprijinită şi de: Şcoala şi Primăria Şuţeşti, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Partida 
Romilor şi, evident, de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

„Destinul tragic al poetului Ştefan Fuli e 
impresionant în întreaga sa complexitate. Dincolo 
de destin însă stă şi o operă, chiar dacă de mică 
întindere, dar cele două volume tipărite, unul 
antum şi celălalt postum, implicarea sa în viaţa 
culturală a Târnăveniului sunt argumentele pentru 
ceea ce Hölderlin [v. Friedrich Hölderlin, 1770-
1843] numea „a locui poetic lumea aceasta“/.../ 
Un Festival de Creaţie Literară “Ştefan Fuli“ este 
un firesc omagiu adus celor care luptă prin arta 

Juriul Concursului „Ștefan Fuli“ 

Un Festival de Creaţie Literară 
„Ştefan Fuli“ este un firesc 

omagiu adus celor care luptă 
prin arta scrisului împotriva 

stereotipurilor şi prejudecăţilor 
faţă de rromi, iar pentru etnia 
rromă, Ştefan Fuli înseamnă 

un nou început pentru 
încrederea în forţele literare ale 
unei etnii, pentru nevoia rostirii 

şi rostuirii. Prin invocarea şi 
evocarea poetului Ştefan Fuli, 

poate renaşte o lume.
Nicolae Băciuţ
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scrisului împotriva stereotipurilor şi prejudecăţilor faţă de rromi, iar pentru etnia rromă, Ştefan Fuli înseamnă un 
nou început pentru încrederea în forţele literare ale unei etnii, pentru nevoia rostirii şi rostuirii. Prin invocarea şi 
evocarea poetului Ştefan Fuli, poate renaşte o lume.“- aşa cum spunea poetul şi publicistul contemporan Nicolae 
Băciuţ, singurul său editor şi promotor al operei lui Ştefan Fuli, cel care este şi membru de onoare în cadrul 
concursului nostru“ (extras din Regulamentul-program al primei ediţii a concursului 2012). 

Din juriu au făcut parte: preşedinte – prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, vicepreşedinţi: inspector şcolar general, 
prof. Viorel Botea, inspector ISJ Brăila prof. Adrian Simion, prof. metodist ISJ Brăila, Angela Olaru – secretar, 
inspector pentru minorităţi, inst. Gina Anton, membru de onoare – scriitorul Nicolae Băciuţ şi membrii: prof. 
Mariana Toica , prof. Codruţa Băciuţ şi prof . Corina Ciocârlan.

A doua ediţie a Concursului „Ştefan Fuli“ a avut loc, în  perioada 11-13 apr. 2013, la Târgu Mureş şi Adămuş, pe  
plaiurile natale ale poetului. Organizator din partea MEN şi preşedinte coordonator al ediţiei a II-a din partea 
Universităţii din Bucureşti a fost prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, alături de ceilalţi membri ai comisiei: vicepreşedinţii 
Nicolae Băciuţ (scriitor, mentorul literar al regretatului poet rrom Ştefan Fuli), Moca Rudolf (actor rrom din  
Tg. Mureş) şi prof. metod. Angela Olaru - Şcoala cu cl. I-VIII „Ion Creangă“ Brăila (vicepreşedinte executiv, 
co-iniţiatoarea concursului); insp. spec., prof. Angelica Moldovanu de la ISJ Mureş (secretar); prof. lb. rromani 
Corina Ceamă, membră şi iniţiatoarea concursului de la Şcoala Şuţeşti – jud. Brăila; prof. lb. rromani, metod. 
Ionel Cordovan – de la Şcoala Ineu (jud. Bihor); prof. lb. rromani Samuilă Dodoşiu – de la Şcoala Adămuş, din 
satul natal al poetului.

În intervalul 22-25 mai 2014, s-a desfăşurat ediţia a treia a Concursului naţional de creaţie literară în limba 
rromani „Ştefan Fuli“, la Craiova, în jud. Dolj, avându-l ca preşedinte pe dr. Lucian Cherata (inspector pentru 
rromi la ISJ Dolj), secretar pe prof. Ionel Cordovan (Bihor), iar ca membri în comisie avându-i pe profesorii de 
limba rromani: Corina Ceamă (Brăila), Nicolae Pandelică (Dolj), Gina Anton (Brăila) şi Marius Căldăraru (Olt). 

3.Olimpiada internaţională de limba şi creaţia literară rromani (începând din 2013)
Elevii calificaţi la competiţiile naţionale anuale de cultivare şi promovare a limbii materne rromani – 

„Olimpiada naţională şcolară de limba şi literatura rromani“ şi „Concursul naţional de creaţie literară în limba 
rromani „Ştefan Fuli“ – participă, din anul 2013, la Olimpiada Internaţională de Limba şi Creaţia în Limba 
Rromani, a cărei primă ediţie s-a desfăşurat în România, la Oradea, între 3-7 iunie 2013. Iniţiator, organizator, 
reprezentant din partea MEN şi preşedintele Comisiei naţionale de evaluare, din partea Universităţii din 
Bucureşti a fost prof. univ. dr. Gheorghe Sarău. Din Comisie au mai făcut parte: Florin Fleican (inspector 
şcolarizare rromi, în cadrul MEN), Ionel Cordovan (secretar, prof. de limba rromani la Şc. Ineu, jud. Bihor), 
profesorii de limba rromani Marieta Hârţescu (Bacău), Ceamă Corina (Brăila), Scripcariu Petronia (Botoşani), 
Bechi Niculina Ancuţa (Braşov), Daniela Roxin (Bihor) şi insp. Ile Elisabeta (de la ISJ Bihor). Din străinătate, 
a fost cooptat, la proba orală, profesorul de limba rromani, Ismet Jasarević, din Serbia. 

La prima competiţie au luat parte 18 elevi din România (12 din lotul naţional, reprezentând elevi rromi 
din judeţele Bacău, Brăila, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Iaşi, Suceava), din Serbia (3 
concurenţi) şi din Turcia (3 concurenţi). Alţi participanţi înscrişi (din Croaţia, Republica Moldova şi Ungaria) 
nu ajuns la concurs din cauza unor formalităţi apărute în ultimul moment. 

Profesorul rrom sârb, Ismet Jasarević, a mulţumit în repetate rânduri României pentru modelul exemplar, unic 
în lume, privind promovarea limbii rromani în şcoli şi la nivel universitar.

Prima ediţie a Olimpiadei internaţionale a fost organizată de Educaţiei Naţionale din România împreună cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, cu concursul mai multor instituţii care au sprijinit buna desfăşurare a acestui 
important eveniment educaţional de întâietate mondială (Agenţia Naţională pentru Romi, Partida Romilor „Pro 
Europa“ - organizaţia centrală şi Filiala Bihor), Liceul „Mihai Eminescu“ din Oradea, Hotelul „Continental“, 
Romani CRISS, Agenţia „Împreună“, Palatul Copiilor din Oradea etc.). 

A doua ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Limba şi Creaţia în Limba Rromani a avut loc la Braşov, 
în perioada 10-14 iunie 2014, fiind organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Braşov, cu concursul mai multor sprijinitori (Primăria şi Şcoala Tărlungeni, Reprezentanţa UNICEF 
în România, CRDE Cluj Napoca, Asociaţia AMPHITEATRROM, Şcolile Tărlungeni, Săcele nr. 5 - Gârcini 
etc.). La competiţie au participat 30 de elevi din Bulgaria, Croaţia, Republica Moldova, Serbia şi România, 
împreună cu 15 profesori însoţitori şi pregătitori. Printre participanţi s-a aflat, ca observator, deputatul rromilor 
din Croaţia, Veljko Kajtazi, cel care, din 2008, organizează, la Zagreb, Ziua Internaţională a Limbii Rromani, 
fiind, totodată, un binecunoscut autor de dicţionare şi cărţi în limba rromani pentru copii, dar şi doctor în karate, 
la San Diego. De notat că elevii din România au beneficiat, anterior, de un stagiu de pregătire a lotului olimpic, 
la Colegiul Tehnic „Transilvania“ din Oradea, între 1-6 iunie 2014. 

Organizator, din partea MEN, şi preşedintele Comisiei naţionale de evaluare, din partea Universităţii din 
Bucureşti, a fost prof. univ. dr. Gheorghe Sarău. Din comisie au mai făcut parte: Ionel Cordovan (prof., secretar 
al Comisiei), Diana Szász (vice-preşedintă a Comisiei, inspectoare pentru şcolarizare rromilor la ISJ Braşov), 
profesorii Corina Ceamă (Brăila), Samuilă Dodoşiu (Mureş), Jupter Borcoi (Botoşani), Elena Marin (Buzău) şi 
prof. Ismet Jasarević (din Serbia – Vojvodina). 

A treia ediţie a acestei competiţii internaţionale se va derula, între 19-22 iunie 2015, la Timişoara.
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4. Concursul naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor (începând din 2008)
Dacă pentru limba rromani exista o structură extraşcolară de validare la nivel naţional a competenţelor 

lingvistice ale elevilor rromi, pentru disciplina predată la clasele a VI-a şi a VII-a, istoria şi tradiţiile rromilor, 
până în anul 2008 nu se imaginase o competiţie similară. 

De la prima ediţie a Concursului naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor, grefat în contextul olimpiadei 
de limba rromani, desfăşurată la Târgovişte în 2008, şi inclusiv până în anul 2011, acest concurs s-a derulat în 
continuarea olimpiadei naţionale de limba rromani, după cum urmează: Târgovişte - jud. Dâmboviţa, ed. I, între 
1-4 mai 2008; Timişoara - ed. a II-a, în intervalul 22-26 apr. 2009; Slatina - ed. a III-a, în perioada 29 mar.-2 apr. 
2010; Suceava - ed. a IV-a, 13-16 apr. 2011).

Din anul 2012 însă, Concursul naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor s-a desfăşurat independent de 
olimpiada de limba rromani, în perioade diferite, la: Botoşani - ed. a V-a, 8-12 apr. 2012; Iaşi - ed. a VI-a, 8-11 
apr. 2013, respectiv, la Zalău - ed. a VII-a, 14-17 apr. 2014. Preşedintele Comisiei naţionale de evaluare în cadrul 
concursului este prof. Ion Sandu (profesor de istorie şi inspector pentru şcolarizare rromi la ISJ Ialomiţa), iar 
vice-preşedinte este prof. univ. dr. Gheorghe Sarău. 

5. Concursul naţional şcolar „Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor“ (începând din 2007)
În fiecare an şcolar, a fost organizat de Ministerul Educaţiei, alături de partenerul iniţiator, “Divers“ din Târgu 

Mureş (fost PER), Concursul naţional şcolar „Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor“, cu participarea anuală 
a 250 - 350 persoane în faza finală (şi peste 900 participanţi în faza de masă). 

Spectacolul din gala laureaţilor, din ultima zi de concurs, întotdeauna a fost co-organizat de Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice – Guvernul României.

An şcolar 2007/2008, ed I, 
Bucureşti, 16-18 decembrie 2007, 
organizatori: Ministerul Educaţiei, 
PER (Proiectul pentru Relaţii 
Etnice, SUA) şi ISMB
An şcolar 2008/ 2009, ed. a II-a, 
Tg. Mureş, 14-16 noiembrie 2008, 
organizatori: Ministerul Educaţiei, 
PER şi ISJ Mureş 
An şcolar 2009/2010, ed. a III-a, 
Bucureşti, 8-10 decembrie 2009, 
organizatori: Ministerul Educaţiei, 
Asociaţia “Divers“ şi ISMB - Liceul 
„D. Lipatti“
An şcolar 2010-2011, ed. a IV-a, 
Bucureşti, 15-17 noiembrie 2010, 
organizatori: Ministerul Educaţiei, 
Asociaţia „Divers“ şi ISMB - Liceul  
„D. Lipatti“ 
An şcolar 2011-2012, ed. a V-a, 
Tg. Mureş, 16-17 decembrie 2011, 
organizatori: Ministerul Educaţiei, 
Asociaţia „Divers“ şi ISJ Mureş
An şcolar 2012-2013, ed. a VI-a, 

Tărlungeni – Braşov, 6-9 decembrie 2012, organizatori: Ministerul Educaţiei, Asociaţia „Divers“ şi 
ISJ Braşov - Primăria și Şcoala Tărlungeni 
An şcolar 2012-2013, ed. a VII-a, Bacău 8-11 iunie 2013, organizatori: Ministerul Educaţiei, Asociaţia 
„Divers“ şi ISJ Bacău
An şcolar 2013-2014, ed. a VIII-a, Slatina - jud. Olt, 29 mai – 1 iunie 2014, organizatori: Ministerul 
Educaţiei, Asociaţia „Divers“ şi ISJ Olt

 

Echipajele de competitori ale Concursului naţional şcolar „Diversitatea - O şansă în plus pentru viitor“ sunt 
formate din câte 5 elevi, fete şi băieţi, iar cel puţin un membru al echipajului trebui să aparţină unei alte etnii 
decât cea majoritară. Concurenţii parcurg, mai întâi, o probă teoretică cu întrebări tip „grilă“, din domeniul 
educaţiei civice, dar şi în legătură cu istoria, tradiţiile şi obiceiurile minorităţilor naţionale, respectiv, a doua 
probă, cea creativ-artistică. 

Prof. Gheorghe Sarău și Maria Koreck  
la Concursul “Diversitatea“, 2011, Târgu Mureş
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În viziunea partenerului „Divers“, prin vocea preşedintei organizaţiei, doamna Maria Koreck, Concursul 
naţional şcolar „Diversitatea - O şansă în plus pentru viitor“ urmăreşte „promovarea contribuţiilor aduse de 
diferitele culturi la patrimoniul şi modul de viaţă din România, precum şi validarea dialogului intercultural, 
ca factor esenţial pentru dezvoltarea viitoare a societăţii multiculturale româneşti şi europene, societate în 
care cunoaşterea celuilalt, de lângă noi, poate fi o resursă semnificativă pentru fiecare individ, dar şi o bogăţie 
prin care o comunitate dobândeşte o identitate mai puternică. Pregătirea pentru concurs „în echipă“ generează 
noi valenţe, care se constituie într-un rezultat adiţional ce ţine de învăţarea mecanismelor lucrului în echipă, 
de dezvoltarea aptitudinilor de comunicare interpersonale şi a unui climat de încredere favorabil obţinerii de 
rezultate. Acestea pregătesc, evident, o generaţie nouă, care - prin înţelegerea diversităţii - se pregăteşte inclusiv 
de a face faţă provocărilor viitoare care o aşteaptă la terminarea şcolii şi păşirea în viaţă /…/ şi, implicit, să 
iniţieze o mişcare pentru promovarea valorilor diversităţii şi alterităţii în fiecare comunitate locală. Finaliştii 
concursului sunt, de fapt, ambasadorii de succes ai diversităţii propriilor comunităţi“.

17.  Cultivarea şi promovarea valorilor rrome fundamentale prin activităţi extraşcolare de 
limbă şi creaţie, culturale şi interculturale (limbă, cultură, cutume etc.), desfăşurate 
în tabere (începând din 1998)

a. Organizarea şi desfăşurarea unor tabere de limbă şi creaţie rromani (începând din 1998)
În anul 1998, Direcţia „Minorităţi“ a propus Ministerului Educaţiei recompensarea copiilor rromi aflaţi în 

programele derulate de organizaţiile „Wassdas“ şi „Asociaţia Femeilor Ţigănci din Banat“ în judeţele Cluj, 
Timişoara şi Sălaj, cu locuri gratuite în Tabăra Eforie Sud, alături de alţi copii, ca ediţia I a acestui program, 
prilej cu care să se prezinte dansuri şi cântece rrome. 

Din vara anului 1999 însă, s-a trecut la stimularea cu locuri gratuite a câte 200-250 copii rromi, anual, din 
rândul celor care studiau ore de limba maternă rromani în diferite judeţe. Au fost, astfel, configurate tabere 
specifice în cadrul cărora elevii recompensaţi se bucurau şi de un program de evidenţiere şi de cultivare a zestrei 
lingvistice, culturale şi artistice rrome. 

Asemenea tabere de limba şi creaţia rromani, desfăşurate la mare, în perioada 1999-2006, îşi propuneau 
să stimuleze elevii participanţi în direcţia valorizării şi cultivării cunoştinţelor de limbă, de istorie şi cultură 
rromani, abilităţile artistice şi de comunicare, prin participarea acestora la concursuri de recitări în limba maternă 
rromani, la atelierele de creaţie literară rromani (poezie şi proză), de pictură şi desen pe tematică rromă, de teatru 
în limba rromani, luând parte la concursurile de interpretare vocală în rromani şi instrumentală a muzicii rrome, 
la cele de dans tradiţional rrom, la concursurile de istorie şi tradiţii rrome etc. În acest scop, au fost invitaţi în 
tabere artişti şi specialişti rromi, pentru a lucra cu elevii (pictorul Eugen Raportoru, sculptorul Marian Petre, 
actorul Sorin Aurel Sandu, istoricul Petre Petcuţ, profesoara de limba rromani Camelia Stănescu, formatoarea 
pentru comunicare Mariana Buceanu ş.a.)

Tabere de limba şi creaţia rromani:
Năvodari (21-31.08.1999), cu elevi din judeţele CJ, SJ, TM, TR etc.), organizator: MEN, ed. a II-a
Tuzla (3-12 iulie 2000, cu elevi din judeţele BH, CJ, OT, SJ, TM, TR etc., sub îndrumarea cadrelor didactice: 
Chircu Cristil Pantilie, Chircu Cristil Daniela, 
Aniţa Constantin, Mirena Iovan, Ötvös Géza, Mariana Cozma, Ştefan Negruţ ş.a.), organizator: MEN, ed. a 
III-a
Năvodari (14-28 august 2001), organizator: MEN, ed. a IV-a 
Năvodari (19-26 august 2002), organizator: MEN, ed. a V-a 
Costineşti (în august 2003), organizatori: MEN şi ANTTS = Autoritatea Naţională pentru Tineret, ed. a VI-a
Năvodari (16-23 august 2004), organizatori: MEN şi ANTTS, ed. a VII-a Amara (în jud. Ialomiţa; între 16-23 
iulie 2005), organizatori: MEN, ANT şi UNICEF, ediţia a VIII-a 
Costineşti (11-18.08.2006), organizatori: MEN şi Partida Romilor, ed. a IX-a.

b. Organizarea şi desfăşurarea de tabere de educaţie interculturală (începând din 2002)
Pe lângă taberele specifice de limbă şi creaţie rromani, elevii rromi au beneficiat, în paralel, şi de participări în 

taberele interculturale, organizate de Minister şi de partenerii săi, fiind alături de copiii şi adolescenţii de diferite 
etnii, care – ca şi cei rromi –, s-au evidenţiat la concursurile naţionale şcolare de limba maternă.

Cele trei tabere interculturale au reunit între 200-250 de copii şi adolescenţi din rândul minorităţilor naţionale, 
dintre care 10% au fost rromi. Acestea s-au desfăşurat după cum urmează: 

2002 - la Tuzla, 3-10 august; organizator: Ministerul Educaţiei; 
2003 - Costineşti, 20-27 august, Ministerul Educaţiei şi UNICEF;
2004 - Năvodari, 10-17 august, Ministerul Educaţiei şi ANTTS.
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c. Organizarea unor tabere de educaţie intra-culturală rromani şi desfăşurarea de manifestaţii culturale 
rrome inedite (în anii 2007şi 2008)

Două ediţii ale Paradei naţionale a portului şi a dansului tradiţional rrom s-au desfăşurat la Costineşti, în anii 
2007 şi 2008, cu un impact favorabil colosal în rândul tinerilor turişti de diferite etnii aflaţi în „satul estival 
al tinereţii“, Costineşti. Seară de seară, o paradă pe o lungime de 1 km, în faţa privitorilor turişti, la o oră de 
maximă mobilitate turistică, reunea copii, adolescenţi şi tineri rromi din diferite neamuri rrome, din diverse 
locuri ale ţării, aduncând cu ei muzica, portul şi dansul tradiţional rrom de acasă, într-o atmosferă multicoloră şi 
plină de însufleţire, deopotrivă, din partea artiştilor rromi şi a turiştilor. 

Doi participanţi rromi, artistul Arun Durancea şi inspectorul Gabriel Stoica, deschideau şi închideau coloana 
de artişti, rostind prin staţia portabilă de amplificare, pe toată durata deplasării, citate şi îndemnuri spre acceptarea 
şi promovarea valorilor diversităţii, ale alterităţii şi interculturalităţii. Parada se încheia, în fiecare seară, cu 
un spectacol de înaltă ţinută, ce se rafina, zilnic, susţinut pe scena Teatrului de vară Costineşti, în prezenţa 
unui numeros public. Artiştii rromi – dansatori şi solişti – rămâneau pe scenă pe toată durata spectacolului, 
“susţinându-se reciproc“, prin cânt şi dans. 

Cele două parade ale portului şi dansului rrom s-au derulat astfel: 
Costineşti, ed. I (11-17 august 2007); finanţatori: Ministerul Educaţiei, Partida Rromilor, Reprezentanţa 
UNICEF [140 elevi rromi, 30 profesori - instructori].
Costineşti, ed. a II-a (11-17 august 2008); finanţatori: Ministerul Educaţiei, Partida Rromilor [150 elevi 
rromi, 33 profesori - instructori].

Toate taberele de mai sus au fost organizate de Gheorghe Sarău şi coordonate de prof. Pantilie Chircu Cristil 
şi prof. Daniela Cristil Chircu.

După modelul acestor tabere (de limba şi creaţie rromani, interculturală, cât şi parada portului şi dansului 
tradiţional rrom), inspectorii pentru şcolarizarea rromilor din judeţele Bacău (Anghel Năstase), Covasna 
(Kernászt Huba şi Bodi Adél), Mehedinţi (Elena Nuică), Timiş (Mirena Cionca, Mihai Moldovan) ş.a. au 
organizat, pe plan local, tabere estivale de cultură rromani (cântec, dans, obiceiuri etc.), cu invitarea unor colegi 
şi elevi rromi din alte judeţe. 

În afara taberelor de vară, profesorii rromi, metodiştii, directorii şi inspectorii pentru şcolarizarea rromilor au 
organizat, continuu, diferite activităţi prilejuite de sărbătorile religioase locale şi laice, dar au marcat şi o serie 
de date importante din Calendarul rromilor (conceput de Gheorghe Sarău şi aprobat de Ministerul Educaţiei prin 
Notificarea nr. 48897/ 13 noiembrie 2006) ori au organizat diferite concursuri şi manifestări artistice şi sportive 
pe plan local. 

Totodată, DRI - Guvern a asigurat, anual, pentru toţi elevii liceeni minoritari, ocupanţi ai locurilor I la 
olimpiadele naţionale de limbi materne, câte o excursie în străinătate, iar pentru câştigătorii premiilor II şi III, 
câte o tabără, la mare. 

18  Elaborarea programelor şcolare pentru limba şi istoria rromilor, cât şi revizuirea 
periodică a acestora (pentru toate clasele I-XII)

În anul 1990, Ministerul Educaţiei Naţionale a procedat la recunoaşterea alfabetului oficial, comun, 
internaţional, al limbii rromani şi la introducerea sa, în mod oficial, în şcolile în care se studiază limba şi 
literatura rromani. În perioada 1991 - 1994 au fost elaborate, de către metodistul prof. insp. Gheorghe Sarău, 
două programe şcolare pentru studiul limbii şi literaturii rromani, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale (v. 
Gheorghe Sarău (Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei), Programa de limba şi literatura rromani pentru clasele 
de învăţători ale Şcolilor Normale (clasele IX - XIII), aprobată, la data de 16 octombrie 1992, de Direcţia 
Organizarea Activităţii Şcolare - Serviciul pentru Minorităţi, cu nr. 44.081 (16 p.) şi Gheorghe Sarău )Ministerul 
Învăţământului), Programa şcolară pentru studiul limbii şi literaturii rromani (clasele I - XIII), aprobată cu nr. 
39910/1994 (23 p.). Pe baza acestora, s-a trecut la conceperea primelor instrumente de lucru şcolare, oficiale ori 
auxiliare, de către prof. metodist Gheorghe Sarău.

În 1998 este elaborată Programa destinată studiului istoriei şi tradiţiilor rromilor (la clasele a VI-a - a VII-a), 
concepută de juristul şi etnograful Liviu Cernăianu, dar, este aprobată de Minister abia în anul 1999.

În anii 2003 şi 2004 au fost elaborate programe noi pentru limba rromani (cl. a V-a - a VIII-a, cl. a IX-a şi 
cl. a X-a), iar în anul 2005, Ministerul Educaţiei Naţionale a revizuit programa de istoria şi tradiţiile rromilor 
şi a elaborat programele de limba şi literatura rromani pentru clasele a IX-a - a X-a. În anul 2006 s-au elaborat 
programele de limba şi literatura rromani pentru clasele a XI-a şi a XII-a. În baza acestora, Ministerul a editat 
manualele şcolare corespunzătoare pentru limbile materne (în cadrul licitaţiilor din anii 2005, 2006, 2007, 2008). 

Evident, după intrarea în vigoare a LEN nr. 1/ 2011, au fost concepute noi programe şcolare de limba rromani, 
respectiv, de istoria şi tradiţiile rromilor, elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi pentru clasa pregătitoare 
şi cl. I-a II-a (în anul 2013), iar în prezent (20 noiembrie 2014) urmează a fi aprobate programele similare pentru 
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clasele a III-a –a IV-a. De bună seamă, pentru toate disciplinele predate în limbile materne au fost asigurate 
programele corespunzătoare.

19. Elaborarea şi tipărirea de manuale şcolare pentru limba şi istoria rromilor 

Ca Abecedar, a fost utilizat cel publicat de Marcel Courthiade, în anul 1992 [1993], şi dăruit, în aprilie 1994, 
de acesta şi de către Consiliul Europei, Ministerului Educaţiei din România, într-un tiraj de 2000 ex. (v. Marcel 
Kurtiàde 1992, Śirpustik amare ćhibăqiri, Besièrs - Bèziers: Agéncia Occitana de Comunicacion, 58 p. [Depozit 
legal: 1993] [ISBN: 2-86565-074-X]).

Acest Abecedar şi un ghid adresat învăţătorului, Îndrumar metodic pentru folosirea abecedarului de faţă, 
Śirpustik amare ćhibăqiri, au fost distribuite în şcolile din România unde începuse studierea limbii rromani sau 
existau potenţiale cadre didactice de limba rromani (v. originalul ghidului: Marcel Kurtiàde 1994, Sikavipen 
sar te siklǒn e ćhavorre e śirpustikaça, Cor. stil. [corecţie stilistică]: Prof. Gheorghe Sarău [Toulouse Cedex: 
CNDP = Centre National de Documentation Pédagogique; Centre Régional de Documentation Pédagogique 
Midi-Pyrénées - Than Rromane Rodimatenqo CRDP Midi Pyrénées], [ISBN: 2-86565-077-4], 20 p.).

După aprobarea pe discipline a programelor şcolare (curricula) mai sus menţionate, Ministerul Educaţiei 
a procedat la editarea de manuale şcolare pentru limba rromani, literatură, istorie ş.a., după cum urmează:

1994, Limba rromani (ţigănească). Manual pentru clasele de învăţători rromi ale 
Şcolilor Normale, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 240 p. 
Manualul a fost publicat de lect. drd. Gheorghe Sarău, la sugestia directorului Editurii Didactice şi 
Pedagogice R.A. Bucureşti, prof. univ. dr. Constantin Floricel.
1995, Culegere de texte în limba ţigănească. Clasele a II-a - a IV - a. Tekstonqo lil p-i rromani chib (vaś 
i II-to - IV-to klàse), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 188 p. 
În fapt, Culegerea – publicată, tot la sugestia directorului Editurii Didactice şi Pedagogice, dr. 
Constantin Floricel –, a apărut abia în iunie 1996, ca restanţă din planul editorial pe anul 1995 al unei 
alte minorităţi.
1998, Manual de comunicare în limba rromani. Vakărimata, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 
R.A., 140 p. 
Acesta era destinat elevilor rromi care studiau limba rromani la clasa I, pentru partea de comunicare, şi 
a fost tradus în rromani, în anul 1997, după manuscrisul românesc, de echipa Gheorghe Sarău, Camelia 
Stănescu şi Mihaela Zătreanu, însă a fost publicat în 1998.
Să notăm, de asemenea, că Ministerul Educaţiei a reeditat aceste manuale, în funcţie de necesităţi, în 
intervalul 1998-2006.
Până la elaborarea, între anii 1999-2008, a noilor programe şcolare pentru cl. I - cl. a XII-a - în baza 
cărora Ministerul Educaţiei a organizat licitaţii, în anii 2005, 2006, 2007-2008 şi a editat manualele 
şcolare corespunzătoare, inclusiv cele pentru minorităţi (a se vedea lista de mai jos cu manualele 
şcolare editate oficial de Ministerul Educaţiei pentru domeniul rrom) - au existat mai multe iniţiative de 
publicare a unor manuale şcolare auxiliare, în intervalul 1997-2003, venite din partea unor organizaţii 
interguvernamentale şi neguvernamentale. Astfel, s-au publicat: o matematică bilingvă rromani-română 
(în 1997), alta în rromani -maghiară (tot în 1997), două abecedare rrome în anul 2001, un abecedar 
pentru alfabetizare adulţi – în 2002, câte un manual de limba rromani pentru clasele a III-a (în 2002) şi 
a IV-a (2004), un manual de istoria şi tradiţiile rromilor, în 2003) etc., prezentate în secţiunea următoare 
rezervată materialelor auxiliare pentru domeniul rrom. 
Oficial, Ministerul Educaţiei a finanţat editarea a cinci manuale şcolare în anul 2005 (5 manuale de 
limba rromani: un manual pentru cl. I, două manuale alternative pentru clasa a II-a, unul pentru cl. a 
III-a şi, de asemenea, un manual de istoria şi tradiţiile rromilor, pentru cl. a VI-a şi a VII-a), iar în anul 
2006 alte 3 manuale: două manuale alternative pentru clasa a IV-a, respectiv, un manual de limba şi 
literatura rromani pentru cl. a IX-a). 

Manuale şcolare de limba şi istoria rromilor editate de Ministerul Educaţiei şi aflate în uz
În România, există întreg setul de manuale de limba şi literatura rromani, de istoria şi tradiţiile 
rromilor, pentru învăţământul obligatoriu (cl. I-X), performanţă absolută, mondială. 8 dintre acestea 
sunt reeditate anual şi sunt finanţate de Ministerul Educaţiei, iar 5 au fost editate în parteneriatul MEN 
– UNICEF.
i I-to klàsa
Gheorghe Sarău 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa I. I rromani ćhib thaj i 

pe discipli
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literatùra vaś i jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.
i II-to klàsa 
Gheorghe Sarău 2005, Camelia Stănescu, Limba şi literatura rromani: manual pentru clasa a II-a. I 
rromani ćhib thaj i literatùra vaś i dujto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.
Olga Mărcuş 2005, Limba şi literatura rromani. Manual clasa a II-a. I rromani ćhib vaś o duijto berś, 
Bucureşti: Editura Es Print ’98, 64 p. (Redactor şi referent pentru limba rromani: Gheorghe Sarău) 
Olga Mărcuş 2005, Limba şi literatura rromani. Caietul elevului clasa a II-a. I rromani ćhib vaś o 
duijto berś, Bucureşti: Editura Es Print ’98, 72 p. (Redactor şi referent pentru limba rromani: Gheorghe 
Sarău) 
i III-to klàsa 
Gheorghe Sarău 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a III-a. I rromani ćhib thaj i 
literatùra vaś i trinto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.
i IV-to klàsa 
Gheorghe Sarău 2006, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IV-a. I rromani ćhib thaj i 
literatùra (vaś i śtarto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 104 p. 
Elena Nuică, Ionica Duroi, Mantu Stoica 2006, I rromani ćhib thaj literatùra vaś i IV-to klàsa. Manual 
de limba şi literatura rromani pentru clasa a IV-a, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
160 p. (Redactor şi referent pentru limba rromani: Gheorghe Sarău) 
i VI-to klàsa 
Petre Petcuţ, Delia Grigore, Mariana Sandu 2005, Istoria şi tradiţiile minorităţii rromani: manual 
pentru clasele a VI-a – aVII-a, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.
i IX-to klàsa 
Gheorghe Sarău 2006, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IX-a. I rromani ćhib thaj i 
literatùra (vaś i enăto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 200 p. 

20.  Elaborarea şi editarea de manuale şi materiale şcolare auxiliare pentru limba/ în 
limba rromani, literatura rromani, istoria rromilor, matematică, religie, muzică, 
educaţie civică etc. în această limbă, în cadrul unor parteneriate dintre instituţii 
neguvernamentale, interguvernamentale, guvernamentale şi Ministerul Educaţiei 

Primele instrumente de lucru auxiliare pentru domeniul rrom au fost tipărite încă din anul 1992 (v. Gheorghe 
Sarău, Mic dicţionar rrom – român, Bucureşti, Editura Kriterion, 1992, 187 p., cu o schiţă a „Morfologiei 
dialectului vlah, de varietate românească, al limbii rromani“, p. 25-81).

Pe lângă manualele auxiliare publicate în anul 1997 – amintite anterior (matematică bilingvă rromani-română 
şi cea în rromani-maghiară) şi prezentate amănunţit în lista de mai jos –, între anii 1999-2005 (răstimp cât 
Ministerul Educaţiei nu a mai tipărit manuale şcolare noi destinate învăţământului pentru rromi, ci doar le-a 
reeditat pe cele publicate deja în 1994, 1995 şi 1998, menţionate în secţiunea anterioară rezervată manualelor 
şcolare oficiale) au fost tipărite peste 80 de titluri, reprezentând materiale şi manuale şcolare auxiliare pentru 
domeniul rrom, în cadrul colaborării dintre Ministerul Educaţiei cu mai multe instituţii (interne, externe, 
guvernamentale, neguvernamentale, interguvernamentale, laice, religioase etc.). 

De pildă, Reprezentanţa UNICEF, pe lângă titlurile menţionate în secţiunea anterioară (dar prezentate pe larg 
şi mai jos), a publicat, în beneficiul învăţământului pentru rromi, şi alte lucrări (adresate preşcolarilor rromi, un 
volum de repere din istoria rromilor, ediţii bilingve din creaţia autorilor Anton Pann şi Valerică Stănescu, un 
volum despre deportarea rromilor în Transnistria, dicţionar român - rrom pentru tinerii rromi ş.a.), inclusiv în 
perioada 2006-2014, completând setul de manuale şcolare de limba rromani şi de matematici în această limbă 
(v. mai jos).

Manuale şcolare de limba şi literatura rromani şi manuale de matematică în limba rromani, aflate în uz, 
editate de UNICEF şi Ministerul Educaţiei

I.Manuale de limba şi literatura rromani
i V-to klàsa
Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani pentru anul V de studiu. I rromani ćhib thaj i literatùra 
vaś o panзto siklǒvipnasqo berś), Bucureşti: Editura Alpha MDN, 118 p. Finanţator: Reprezentanţa UNICEF 
în România. 
i VI-to klàsa
Ionel Cordovan şi Palfi Noemi 2008, Manual de limba şi literatura rromani, clasa a VI-a, Bucureşti: Editura 
Vanemonde, 104 p. (referent şi redactor pentru limba rromani: Gheorghe Sarău). Finanţator: Reprezentanţa 
UNICEF în România. 
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i VII-to klàsa
Moise Gabriela, Marius Căldăraru, Gheorghe Sarău 2008, Manual de limba şi literatura rromani, clasa a 
VII-a, Bucureşti: Editura Vanemonde, 104 p. Finanţator: Reprezentanţa UNICEF în România.
i VIII-to klàsa
Jupiter Borcoi, Gheorghe Sarău, Nicolae Pandelică, 2009, Manual de limba şi literatura rromani, clasa a 
VIII-a, Bucureşti: Editura Vanemonde, 114 p. Finanţator: Reprezentanţa UNICEF în România.
i X-to klàsa
2011 Sarău, Gheorghe; Cordova, Ionel, I rromani ćhib thaj i literatùra vaś o deśto siklǒvipnasqo berś. 
Limba şi literatura rromani. Manual pentru anul X de studiu, Bucureşti: Vanemonde, 116 p. (Finanţator: 
Reprezentanţa UNICEF în România).
 II.Manuale de matematică în limba rromani 
Cordovan, Ionel; Chircu – Cristil, Daniela 2013, Matemàtika. Pustik vaś i jekhto klàsa. Matematică 
– Manual pentru clasa I, Bucureşti: Vanemonde, 2013, 96 p., ISBN: 978-973-1733-43-2. Referent şi 
redactor pentru limba rromani: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău (Iniţiatori: Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Reprezentanţa UNICEF în România – iniţiator şi finanţator).

Chircu – Cristil, Daniela; Cordovan, Ionel; Sarău, Gheorghe 2013, Matemàtika. Pustik vaś i dujto klàsa. 
Matematică – Manual pentru clasa a II-a, Bucureşti: Editura Oscar Print, 2013, 104 p., ISBN: 978-973-668-
364-0. Referenţi: Elena Radu, Lavinia Pencea (Iniţiatori: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Reprezentanţa 
UNICEF în România – iniţiator şi finanţator, cu fonduri oferite de Comitetul Naţional UNICEF din 
Germania).

Căldăraru, Marius; Cordovan, Ionel; Sarău, Gheorghe 2013, Matemàtika. Pustik vaś i trinto klàsa. 
Matematică – Manual pentru clasa a III-a, Bucureşti: Editura Vanemonde, 2013, 96 p., ISBN: 978-973-
1733-48-7. Referenţi: Lavinia Pencea, Daniela Cristil – Chircu, Eugenia Drăgoi (Iniţiatori: Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Reprezentanţa UNICEF în România – iniţiator şi finanţator, cu fonduri oferite de 
Comitetul Naţional UNICEF din Germania).

Chircu – Cristil, Daniela; Cordovan, Ionel; Sarău, Gheorghe 2013, Matemàtika. Pustik vaś i śtarto klàsa. 
Matematică – Manual pentru clasa a IV-a, Bucureşti: Editura Vanemonde, 2013, 96 p., ISBN: 978-
973-668-50-0. Referenţi: Pantilie Chircu-
Cristil, Eugenia Drăgoi, Marius Căldăraru 
(Iniţiatori: Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Reprezentanţa UNICEF în România – iniţiator 
şi finanţator, cu fonduri oferite de Comitetul 
Naţional UNICEF din Germania).

Alături de Reprezentanţa UNICEF în 
România, alte instituţii partenere ale 
Ministerului Educaţiei care au excelat în 
producţia de carte auxiliară pentru domeniul 
rrom au fost: CRCR Cluj Napoca, CEDU 
2000+, Salvaţi Copiii!, PER – Divers Târgu 
Mureş, Romani CRISS, Ambasada Suediei 
la Bucureşti, Fundaţia Providenţa - Proiectul 
„Rut ş.a.). Prezentăm o selecţie a unor titluri 
editate de aceste instituţii:

Ion, Ionel; Costin - Ion, Mariana 1997, 
Aritmetică. Aritmètika. Clasa I. I jekhto klàsa. 
Manual bilingv preparator pentru elevi rromi. Dujećhibutni angliśkolaqi pustik vaś e rromane siklǒvne. 
Traducere în limba rromani (şi un Vocabular român-rrom]: prof. Gheorghe Sarău, Târgu Mureş: Editura 
„Pro Europa“, 92 p. (ISBN: 973-97231-4-4). 

Ion, Ionel; Costin - Ion, Mariana 1997, Számtan. Aritmètika. I. osztály - I jekhto klàsa. Kétnyelvű tankönyv 
roma tanulók számára. Dujećhibutni angliśkolaqi pustik vaś e rromane siklŏvne, Rromanira fordította: prof. 
Gheorghe Sarău; Magyarra fordította [és a Magyar-rroma szótár]: dr. Murvai László, [Târgu Mureş]: Pro 
Európa Kiadó, 92 [l. = p.]. 

Ion, Ionel; Costin [-Ion], Mariana 1999, Aritmetică. Aritmètika. Számtan. Clasa a II-a, (Bucureşti): 
Fundaţia “Phoenix, 64 p. [ISBN: 973-96492-6-2] [„Finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă Cluj 
(România)“] [Traducerea în limba rromani: Gheorghe Sarău, preluată şi adaptată de autori din manualul 



106

similar de cl. I; Traducerea în limba maghiară: Murvai László, preluată şi adaptată de autori din manualul 
similar de cl. I]. 

Sarău, Gheorghe 2000, Cele mai iubite cântece rrome. E maj kamle rromane gilă. The Most Beloved 
Romany Songs. Selecţia, redactarea în limba rromani, traduceri, Note şi Cuvânt înainte: lect. univ. dr. 
Gheorghe Sarău. Notaţii şi adaptări muzicale: prof. Aurică Mustăţea şi prof. Daniela T. Grigore, de la 
Liceul de muzică „Dinu Lipatti“ din Bucureşti. Ilustraţii: Loredana Dan. Culegerea partiturilor muzicale: 
Izabella Cantorean. Culegerea textelor şi a notelor bibliografice: Gheorghe Sarău. Tehnoredactare: Mircea 
Itu. Foto copertă: Corina Hristu, Braşov: Editura Orientul Latin, 186 p. [ISBN: 973-9338-29-1] [ediţie 
bilingvă, rromani - română] [„Lucrarea apare cu sprijinul financiar al C.R.C.R. (Centrul de Resurse pentru 
Comunităţile de Rromi) din Cluj Napoca“].

Sarău, Gheorghe 2000, Ghid de conversaţie român-rrom. Biblioteca rromă/ Rromani bibliotèka, nr. 7. 
Îngrijitorul colecţiei/ E koleciaqo arakhno: Prof. Gheorghe Sarău/ O profèsoro Gheorghe Sarău], Bucureşti: 
Editura Kriterion, 184 p. [ISBN: 973-26-0219-3 [“Lucrarea apare cu sprijinul financiar al C.R.C.R. (Centrul 
de Resurse pentru Comunităţile de Rromi) din Cluj Napoca“].

[Salvaţi Copiii] 2000, I Konvència e Unisarde Themenqi vaś e ćhavesqe xakaja. Ćhavesqe xakaja. Xarni vèrsia, 
Bucureşti: I Rumuniaqi Organizàcia “Brakhen le Ćhaven!“ (“Salvaţi Copiii!“), 18 p. [„Le rrangărde ilustràcie şi 
kerdine kaθar o raj N. Nobilescu. I rromani vèrsia şi kerdini kaθar o raj Gheorghe Sarău].
Zătreanu, Mihaela 2001, ABĆ. Anglutno lil. Ilustraţii şi coperte: Ana – Maria - Cristina Costef. Referenţi 
ştiinţifici: Vasile Molan; Gheorghe Sarău, Bucureşti: Veritas, 76 p. [ISBN: 973-85204-0-1] [Abecedar 
rrom; “Lucrarea este publicată în cadrul proiectului CEDU –Dezvoltare şcolară în comunităţile cu rromi + 
MATRA – Şanse egale pentru copiii rromiprin educaţie“].

[UNICEF, MEC, Romani CRISS] 2001, Vocabular trilingv român–maghiar–rrom ilustrat. Pentru uzul 
învăţătorilor de la clasele I cu elevi rromi, Bucureşti: Vanemonde, 100 p. [ISBN: 973-85501-0-6] [Selecţia 
cuvintelor din abecedarele româneşti: învăţătoare Elena Nuică; Selecţia cuvintelor din abecedarele maghiare 
şi traducerea lor în limba română: dr. Murvai Laszló; Selecţia cuvintelor comune din corpusul maghiar 
şi român, în vederea ilustrării şi echivalării lor în limba rromani: dr. Gheorghe Sarău; p. 11-70: [Autori: 
dr. Gheorghe Sarău, dr. Murvai Laszló şi Elena Nuică], Vocabular trilingv român–maghiar–rrom ilustrat 
[color]; p. 71–85: Autori: dr. Gheorghe Sarău şi dr. Murvai Laszló, Vocabular român–maghiar–rrom); p. 
86–99: Autori: dr. Gheorghe Sarău şi dr. Murvai Laszló, Vocabular maghiar –român- rrom)]. Finanţator: 
Reprezentanţa UNICEF în România.

[UNICEF, MEC, Romani CRISS] 2001, Le maj śukar rromane paramìćă thaj svàtură. Cele mai frumoase 
povestiri şi pilde rrome, vol. I [casetă audio în limba rromani realizată cu povestitorii rromi: Nicolae 
Pandelică, Tudor Lakatos, Gheorghe Cincă, Sorin Sandu Aurel, Ion Dumitru Bidia; redactor–coordonator: 
Gheorghe Sarău; copertă: Marian Petre], Bucureşti: Pro Media Music–UPFR. Finanţator: Reprezentanţa 
UNICEF în România.

Taikon, Katarina 2001, Katitzi. Traducere din limba suedeză: Monica Bunu, Ilustraţii: Alexandru Mirea, 
Bucureşti: Editura RAO, 168 p. [ISBN: 973-8077-38-9] [proiect al Ambasadei Suediei la Bucureşti; 
scriitoare de origine rromă, din Suedia. Scriere autobiografică].

Nuică, Elena 2001, Programul meu zilnic. Murro dĭvesutno progràmo. Az én mai progràmom, Autoarea 
textului românesc: învăţătoare Elena Nuică. Traducerea în limba maghiară: Murvai László. Traducerea în 
limba rromani: Gheorghe Sarău. Coperta şi ilustraţii: pictor rrom, prof. Petre Marian, Bucureşti: Extreme 
Group, 20 p. [ISBN: 973-85319-7-7] [Finanţator: UNICEF; lucrare apărută în parteneriatul UNICEF, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Romani CRISS]. 

Mailat, Paula; Mărcuş, Olga; Cionca, Mirena 2001, Mirri ćhib, i rromani [Limba mea, limba rromani; 
abecedar]. Desene: Gabriel Rusu, Ioana Suciu. Caligrafie: Cristina Greculescu. [Redactor- referent 
limba rromani şi autorul alfabetarului ilustrat (p. 86-93): Gheorghe Sarău], Târgu-Mureş: Editura 
ACADEMPRINT, 94 p, [ISBN: 973-99850-1-7] [apărută cu sprijinul Centrului de Resurse pentru 
Comunităţile de Rromi – Cluj Napoca].

Zătreanu, Mihaela 2002, I rromani ćhib rromani. O trinto berś, Bucureşti: Editura Veritas–Centrul Educaţia 
2000+, SLO–Olanda, 80 p. [ISBN: 973-85204-4-4]. [Manual de limba rromani pentru clasa a III-a; 
Referenţi ştiinţifici: Vasile Molan, expert metodist; Gheorghe Sarău: redactor şi consultant pentru limba 
rromani; Ilustraţii şi coperta: Ana-Maria Cristina Costef; “Lucrarea publicată în cadrul proiectului MATRA - 
„Şanse egale pentru copiii rromi“].
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Sarău, Gheorghe [trad.] 2002, Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice 
în limba rromani. Kotora anθar o Devlikano Lil. Fragmente din Sfânta Scriptură. Traducere: conf. univ. 
dr. Gheorghe Sarău; Selecţia textelor biblice şi ordonarea cronologică: Florin Nasture şi Gheorghe Sarău. 
Cuvântul înainte: Florin Nasture. Redactarea, Notă asupra ediţiei şi Vocabular Biblic: Gheorghe Sarău. 
Ilustraţii şi copertă: Eugen Raportoru, Bucureşti: Editura Kriterion [I rromani bibliotèka vaś e ćhavorre - 1 
„Biblioteca rromani pentru cei mici nr.1“, 134 p. [ISBN: 973-26-0703-3] [Finanţator: Fundaţia Providenţa, 
Proiectul „Rut“]. 

Sarău, Gheorghe, Camelia Stănescu 2002, Manual de alfabetizare în limba rromani pentru copii, tineri şi 
adulţi. Alfabetizaciaqo lil anθ-i rromani ćhib vaś e ćhave, terne thaj baremanuśa. Ilustraţii şi copertă: Eugen 
Raportoru, Bucureşti: Editura Vanemonde, 66 p. [ISBN: 973-85501-5-7; Finanţator: Reprezentanţa UNICEF 
în România]. 

Petcuţ, Petre 2003, I istòria le rromenqi [Istoria rromilor]. Traducere în limba rromani şi coordonare proiect 
UNICEF - MEC: Gheorghe Sarău. Copertă: elevul Cosmin-Adrian Stanciu, Bucureşti: Media Pro Music 
[casetă audio; text disponibil pe pagina www.edu.ro].

Petcuţ, Petre; Grigore, Delia; Sandu, Mariana 2003, Istoria şi tradiţiile rromilor. Copertă şi ilustraţii: 
Eugen Raportoru. Redactare: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura RoMedia, 116 p. [ISBN: 973-86043-7-0]; 
[Referent şi coordonarea proiect UNICEF - MEC: Gheorghe Sarău; manual destinat profesorilor care predau 
ora de istoria şi de tradiţiile rromilor la clasele a VI-a şi a VII-a şi elevilor liceeni care studiază disciplina în 
mod opţional].

Zătreanu, Mihaela 2004, I rromani ćhib thaj literatùra vaś o śtarto berś [Limba şi literatura rromani 
pentru clasa a IV-a]. [Referenţi ştiinţifici: Gheorghe Sarău, consultant pentru limba rromani; Firuţa 
Tacea: consultant metodist. Ilustraţii şi coperte: Ana-Maria Cristina Costef], Bucureşti: Editura Humanitas 
Educaţional, 72 p. [ISBN: 973-8289-87-4].

Stănescu, Valerică 2004, Legile şatrei. Le krisa le romenqe. Versiunea rromă: prof. Camelia Stănescu, fiica 
autorului. Copertă şi ilustraţii: Eugen Raportoru – pictor rrom. Redactor lb. rromani şi Notă asupra ediţiei: 
conf. dr. Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde, 124 p. [ISBN: 973-86502-7-5] [micro-roman, 
bilingv, rromani - român]. Finanţator: Reprezentanţa UNICEF în România.

2004 Anton, Gina; Koreck, Maria; Kővári-Szabó, Roberta; Almăşan, Beatrice Hellen, Ghid de educaţie 
civică. Material didactic auxiliar pentru clasele cu elevi rromi III–VII, Cluj-Napoca: Editura AMM, 84 
p. [Proprietar: Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Rromi – Cluj Napoca; ISBN: 973-86509-3-3; 
traducere în limba rromani: inst. Gina Anton; Referent de specialitate, redactor, consultant şi corectură în 
limba rromani: conf. dr. Gheorghe Sarău; Referent de specialitate: prof. gr. I Ion Ionel Costin; Copertă şi 
ilustraţii: pictor rom Eugen Raportoru; p. 6 - 43 în text bilingv român–rromani]. 

Pann, Anton [de…] 2005, Despre învăţătură. Anda’ o siklipe’. Palal o Anton Pann. Rinćhibǎripen rromanes: 
kaθar o Sorin-Aurel Sandu. Copertă şi ilustraţii: artist plastic rrom Eugen Raportoru. [Consultant şi 
redactare în limba rromani: Gheorghe Sarău; Prefaţa Context: Gheorghe Sarău, p. 3], UNICEF Bucureşti: 
Speed Promotion, 20 p. [ISBN: 973-87430-7-9]. [broşură în versuri, bilingv: rromani şi română]. Finanţator: 
Reprezentanţa UNICEF în România.

Sandu, Mariana 2005, Rromii din România - Repere prin istorie. Ilustraţii: Florin Priboi. Cuvânt înainte 
şi redactare: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde, 56 p. [ISBN: 973-87252-8-3]. Finanţator: 
Reprezentanţa UNICEF în România.

Grigore, Delia; Sarău, Gheorghe 2006, Istorie şi tradiţii rrome. Redactor: Miralena Mamina, Bucureşti: 
Salvaţi Copiii, 104 p. [ISBN: 973-0-04492-9; 978-973-0-04492-8] [Contribuţia autorilor: Gheorghe Sarău: 
p. 4-32, p. 75-80, p. 99-102; între p. 83-86, în colab. cu Delia Grigore, Contribuţia rromilor la cultura 
universală şi naţională; Delia Grigore: p. 33-60, 61-74, 81-82]. 

Cioabă - Mihai, Luminiţa 2006, Romane asva. Lacrimi rrome. Prefaţă: Jean Ancel. Redactare în limba 
română: Maria Sarău. Redactare în limba rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Ro Media, 276 p. [ISBN: 
973-86817-8-2; ISBN: 973-86817-8-1]. Finanţator: Reprezentanţa UNICEF în România.

Pentru nivel universitar există cursuri în limba rromani şi privind limba rromani – performanţă egalată, întrucâtva, 
doar de secţia de limba rromani de la INALCO Paris, care colaborează intens cu secţia similară de la Universitatea 
din Bucureşti – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Din lipsă de spaţiu, nu le vom menţiona aici.
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21.  Rromanipen educaţional sau „Formarea profesorilor nerromi care lucrează în 
grădiniţe şi şcoli cu copii şi elevi rromi“

La iniţiativa Miralenei Mamina, de la Organizaţia „Salvaţi Copiii“, în colaborare cu MEN - DGÎLM (Direcţia 
Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale) şi ISJ-uri, se desfăşoară la Craiova, între 24-26 iunie 
1999, primul curs de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu copii şi elevi rromi din perspectiva 
rromanipenului educaţional (sub deviza „O nouă mentalitate faţă de copiii rromi“). Între formatori: Maria 
Ionescu, Vasile Ionescu, Gheorghe Sarău (cu tema Programe strategice ale MEN privind învăţământul pentru 
rromi). 

Programul s-a derulat până în anul 2003, în colaborare cu Ministerul Educaţiei (care a furnizat formatorii 
şi a pus la dispoziţie cadrele didactice participante), într-o serie de stagii de formare. Acestea au avut ca ţintă 
dobândirea de cunoştinţe şi de competenţe practice necesare dezvoltării şi inovării în activitatea didactică pentru 
rromi, în condiţiile necunoaşterii suficiente - de către educatoarele, învăţătorii, profesorii şi directorii nerromi, 
dar, uneori, şi de cei rromi -, a specificului etno - cultural şi a grupului şcolar rrom, cât şi a reglementărilor 
legislative cu privire la rromi. 

În acest scop, s-a avut în vedere utilizarea, în procesul de formare, şi a altor experienţe pozitive acumulate 
în România - mai cu seamă cele privind elaborarea de instrumente de lucru şi experienţe de formare a cadrelor 
didactice rrome şi nerrome - în cadrul parteneriatelor dintre MEN cu organizaţii ca: UNICEF, Salvaţi Copiii, 
CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R. Cluj Napoca, Fundaţia Providenţa, InstitutuI 
Intercultural Timişoara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureşti, HELP Iaşi şi, nu în ultim 
rând, Romani CRISS. Cum se ştie, multe dintre demersurile educaţionale – rrome şi nerrome, instituţionale, 
neguvernamentale, interguvernamentale, interne şi externe – au fost nuanţate, din perspectiva necesităţii de a 
se forma resurse umane rrome, în cadrul programelor care le sunt dedicate, dar şi a celor nerrome, în scopul 
cunoaşterii specificului rrom, a aspectelor interculturale şi de comunicare, ale legislaţiei şi reglementărilor 
în vigoare, din perspectivă cross - curiculară şi a celei specific rrome. Astfel, în grupul - ţintă, extins, s-au 
regăsit cadre didactice nerrome (române, maghiare etc.), dar şi rrome, din toate judeţele - educatoare, învăţători, 
profesori, directori - selecţionate din grădiniţele, şcolile, liceele şi ŞAM-urile, în care învăţau preponderent elevi 
rromi. Anual, cele 8 - 11 stagii de formare, s-au derulat zonal, polarizându-se 4 judeţe limitrofe, pentru câte max. 
40 cadre didactice fiecare, timp de câte 2 zile/ stagiu. 

Formatorii rromi şi nerromi (Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile Burtea, Gheorghe Sarău, Betty Almăşan, 
Maria Koreck, Miralena Mamina, Petre Petcuţ, Kacsó Gabriella, Murvai László ş.a.) au asigurat formarea pe 
următoarele componente: A. Componenta specifică rromă, cu subcomponentele: 

1. Zestrea educaţională specifică a copilului rrom preşcolar şi a şcolarului rrom de clasa I - o necunoscută 
pentru cadrul didactic nerrom. 

2. Tradiţii rrome, istoria şi limba rromilor 
3. Oferta educaţională pentru rromi (a. Legislaţia privind învăţământul în limbile minorităţilor şi legislaţia 
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nuanţată pentru învăţământul destinat rromilor, inclusiv din perspectiva predării curiculumului adiţional rrom de 
limba, literatura şi istoria rromilor, b. Configuraţia învăţământului în limba rromani şi c. Politici educaţionale şi 
sociale (guvernamentale şi neguvernamentale) privind învăţământul pentru rromi şi istoria socială a rromilor). 
B. Componenta interculturală, interetnică şi de comunicare: a) Interculturalitatea şi cunoaşterea relaţiilor 
interetnice ca modalitate de introducere a “noilor educaţii“ în învăţământul românesc destinat copiilor rromi. 
b) Tehnici de comunicare cu preşcolarii şi elevii rromi în spaţiul şcolar. c) Tehnici de comunicare cu părinţii 
elevilor şi cu rromii din comunitate.

Într-o nouă formulă, PNFCDNrCR (Programul naţional de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează 
cu copiii rromi) a debutat în anul 2004 şi a fost cunoscut şi sub denumirea Programul naţional multianual 
pentru formarea cadrelor didactice nerrome şi rrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, din perspectiva 
rromanipenului educaţional (al specificului istorico-cultural rrom şi dintr-o abordare interculturală). El a 
cuprins, pe durata anilor 2004 şi 2005, o serie de cursuri de pregătire a cadrelor didactice nerrome care lucrează 
cu copii rromi (câte 10 cursuri anuale, a două zile fiecare, organizate şi coordonate de Gheorghe Sarău, pentru 
câte 420 educatori, învăţători, profesori şi directori, anual, aşa cum se poate vedea în enumerarea de mai jos:

În cadrul celor doi ani de funcţionare a Programului (2004 - 2005), aproape nouă sute de cadre 
didactice, preponderent nerrome, au beneficiat de formare, conform profilului acestor două componente. 
Organizatorii cursurilor au fost: Ministerul Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii, Romani CRISS - cu 
finanţări de la Reprezentanţa UNICEF în România - şi PER (cu finanţări proprii şi de la DRI - Guvern).  

În anul 2004, de pildă, s-au derulat următoarele cursuri: Stagiul I - Bucureşti, 12 - 14 martie 2004 
(Judeţele: Argeş, Giurgiu, Ilfov, Bucureşti); Stagiul al II-lea - Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004 (Judeţele: 
Buzău, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Bucureşti); Stagiul al III-lea - Năvodari, 28 - 30 mai 2004 (Judeţele: 
Brăila, Galaţi, Maramureş, Suceava); Stagiul al IV-lea - Năvodari, 21 - 23 iunie 2004 (Judeţele: Bacău, 
Ialomiţa, Vaslui, Vrancea); Stagiul al V-lea - Năvodari, 23 - 25 iunie 2004 (Judeţele: Botoşani, Constanţa, 
Iaşi, Neamţ); Stagiul al VI-lea - Năvodari, 25 - 27 iunie 2004 (Judeţele: Bistriţa Năsăud, Călăraşi, Cluj, 
Satu Mare); Stagiul al VII-lea - Căciulata, 1 - 3 septembrie 2004 (Judeţele: Dolj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea); 
Stagiul al VIII-lea - Căciulata, 3 - 5 septembrie 2004 (Judeţele: Covasna, Alba, Braşov, Sibiu); Stagiul al IX-
lea - Sânmartin - Felix, 8 - 10 septembrie 2004 (Judeţele: Arad, Bihor, Caraş Severin, Gorj, Timiş); Stagiul 
al X-lea –Sânmartin - Felix, 10 - 12 septembrie 2004 (Judeţele: Harghita, Hunedoara, Mureş, Sălaj, Tulcea).  

În anul 2005, alte 11 stagii de perfecţionarea aveau să se organizeze, după cum urmează: Cursul special 
„managementul relaţiilor interetnice în sistemul educaţional“, organizat pentru directorii de şcoli cu elevi rromi 
(Costineşti, 3 - 5 iunie 2005); Curs I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005), Judeţele: Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, 
Suceava, Tulcea; Curs II (Năvodari - 10 - 12 iunie 2005), Judeţele: Botoşani, Dâmboviţa, Gorj, Mehedinţi, 
Vâlcea; Curs III (Năvodari, 15 - 17 iunie 2005), Judeţele: Braşov, Neamţ, Prahova, Teleorman; Curs IV 
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(Sânmartin, 11 - 13 iulie 2005), Judeţele: Bihor, Maramureş, Satu Mare; Curs V (Sânmartin, 13 - 15 iulie 2005), 
Judeţele Alba, Arad, Caraş Severin, Timiş ; Curs VI (Sânmartin, 15 - 17 iulie 2005), Judeţele: Cluj, Harghita, 
Hunedoara, Mureş, Sibiu ; Curs VII (Costineşti, 21 - 23 august 2005), Judeţele: Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea; 
Curs VIII (Costineşti, 23 - 25 august 2005), Judeţele: Argeş, Constanţa, Dolj, Ilfov, Olt; Curs IX (Costineşti, 
25 –27 august 2005), Judeţele: Bacău, Bistriţa Năsăud, Iaşi, Vaslui şi, de asemenea, două cursuri de pregătire 
a cadrelor didactice din învăţământul liceal care lucrează cu copiii rromi: Curs special X (Costineşti, 27 –29 
august 2005), Judeţele: Argeş, Buzău, Braşov, Brăila, Sibiu, Vaslui; Curs special XI (Costineşti, 29 - 31 august 
2005), Judeţele: Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Tulcea.

În vara anului 2006, ca o înnobilare a tuturor cursurilor profilate în domeniul rromanipenului educaţional (pe 
întreaga lor durată de desfăşurare, între 1999 - 2005), avea să se desfăşoare primul curs - examen pentru formatori 
naţionali, ce a reunit 150 de cadre didactice rrome şi nerrome, distribuite în 3 stagii. Finanţarea programului 
organizat şi coordonat de Ministerul Educaţiei a fost asigurată de: Reprezentanţa UNICEF, PER, Romani CRISS 
(OSI Budapesta), Salvaţi Copiii. 

Cei 150 de cursanţi – concurenţi au provenit din rândul cadrelor didactice nerrome şi rrome, care, cu începere 
din anul 1999 şi până în anul 2005, au beneficiat de cel puţin un stagiu de formare organizat în profil educaţional 
rrom de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/ sau de partenerii săi (Salvaţi Copiii, UNICEF, Project on Ethnic 
Relations (PER), InstitutuI Intercultural Timişoara CEDU 2000+, CREDIS - Universitatea Bucureşti, Romani 
CRISS, HELP Iaşi, C.R.C.R. Cluj Napoca, Caritas Satu Mare ş.a.). 

În cadrul celor trei seminare din anul 2006, cursanţii – concurenţi au fost examinaţi din perspectiva 
următoarelor componente: istoria rromilor, tradiţiile rromilor, politici educaţionale şi legislaţie 
nondiscriminatorie, comunicare în spaţiul şcolar cu elevii şi părinţii rromi.

Ca noutate, în viziunea Ministerului Educaţiei - Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi 
a aplicantului partener ca furnizor de formare - PER Tg. Mureş, cât şi a partenerului nou cooptat - Romani 
CRISS - pregătirea formatorilor naţionali în rromanipen se fonda pe următoarele trei componente: A. Impactul 
cunoaşterii de către cadrele didactice nerrome în procesul educaţional cu elevii şi copiii rromi a istoriei, 
a obiceiurilor şi tradiţiilor, a credinţelor, mentalităţilor şi a superstiţiilor rromilor etc.; B. Cunoaşterea de 
către cadrele didactice nerrome în procesul educaţional cu elevii şi copiii rromi a politicilor educaţionale, a 
legislaţiei şi a istoricului învăţământului pentru rromi; C. Comunicare specifică cu elevii rromi, cu părinţii 
acestora şi cu comunitatea rromă .

După o etapă premergătoare, desfăşurată on-line, când s-au selectat cursanţii pe baza unei bibliografii 
parcurse şi a unui proiect de formare prezentat, analizat şi retuşat de către organizatori, au urmat cele 3 stagii 
de formare, ce au reunit 130 de cursanţi – concurenţi (din cei 150 programaţi), fiecare stagiu întinzându-se pe 
durata a câte 6 zile de formare şi grupând câte 42-50 cursanţi – concurenţi:

Copii rromi la Școala nr. 12 Măguri (Lugoj) cu predarea în limba rromani
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- zona Transilvania, la Şcoala Sânmartin, jud. Bihor, 4–10 august 2006;
- zona Muntenia, la Şcoala Costineşti, 15–20 august 2006;
- zona Moldova, la Şcoala Costineşti, 20–26 august 2006. 

Ca program, în prima după amiază, cursanţii au asistat la o lecţie practică de comunicare, adaptată la profilul 
cursului, rromanipen educaţional. Din a doua zi, în intervalul 8,30 - 15,30, câte 10 cursanţi - concurenţi au 
susţinut câte 30 minute tema din componenta C (comunicare) + 20 minute din componenta A (rromanipen) 
ori, potrivit opţiunii, din componenta B (politici educaţionale pentru rromi, urmată de 10 minute de întrebări 
şi răspunsuri primite din partea profesorilor - formatori din comisia de evaluare şi, de asemenea, din partea 
contracandidaţilor lor.

Tema s-a ales, prin tragere de bilet, în preziua susţinerii, la ora 15,30, dintr-o listă cu teme noi. Cursanţii - 
concurenţi au fost obligaţi să participe, zilnic, la cursul - examen. Rezultatele (admis/ respins) s-au comunicat, 
electronic, la două zile după încheierea cursului respectiv. Toţi cursanţii au primit adeverinţă de participare, 
la încheirea cursului - examen. Cursanţii - concurenţi declaraţi admişi şi care au luat parte, ulterior, la un curs 
final organizat de DIVERS au primit certificat de formator naţional în rromanipen educaţional. 

 
Ce s-a întâmplat din anul următor? 
În anii calendaristici 2007 şi 2008, Ministerul Educaţiei a rămas fidel ideii că în continuare trebuie suplinită 

nevoia de formare în rândul cadrelor didactice nerrome care îşi desfăşoară activitatea cu preşcolari, şcolari, tineri 
şi adulţi rromi. 

Astfel, în anul 2007, cu fonduri proprii, au fost organizate 10 stagii de formare în rromanipen educaţional, cu 
participarea a 450 de cadre didactice nerrome, la: Braşov (11-13 mai 2007, 18-20 mai 2007), Olăneşti (25-27 
mai 2007), Costineşti (1-3 iunie 2007; 15-17 iunie 2007, 22-24 iunie 2007, 29 iun. - 1 iul. 2007, 8 - 10 iul. 2007, 
10-12 iul. 2007 şi 12-14 iul. 2007).

În anul următor, 2008, Ministerul Educaţiei a derulat alte 13 stagii de formare, pentru 450 de cadre didactice 
nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, desfăşurate la: Satu Mare (16-18 mai 2008), Sânmartin-BH (30 
mai-1 iun. 2008), Piatra Neamţ (6-8 iun. 2008), Braşov (13-15 iun. 2008), Caraş Severin (16-18 iun. 2008), 
Olăneşti-două sesiuni simultane (19-21 iun. 2008), Costineşti (22-24 iun. 2008), Bacău (25-27 iun. 2008), 
Ialomiţa (28-30 iun. 2008), Bucureşti (30 iun. - 02 iul. 2008 şi 02-04 iul. 2008), Brăneşti-IF (30 iun. - 02 iul. 
2008). Şi pentru cei care au urmat cursurile în anii 2007 şi 2008, Ministerul Educaţiei a organizat un Curs de 
formare de formatori în domeniul rromanipenului educaţional, după cum urmează: Olăneşti (9-12 noiembrie 
2007) şi Braşov (16-19 noiembrie 2007). 

22. Instituirea unei reţele de mentori/ tutori

Încurajarea unei reţele de mentori/ tutori (prin actul normativ din anul 2006) pentru asistarea educaţională 
a elevilor rromi liceeni, admişi pe locuri distincte la cl. a IX-a (aprox. 210 mentori/ tutori). În anul şcolar 
2011/2012, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a procedat la cooptarea unui număr impresionant de 
tutori şi a organizat întâlniri cu liceeni nou admişi în semestrul I.

23. Organizarea şi finanţarea unor cursuri de recuperare şcolară gen „A doua şansă“ 

Anual, în jur de 5000-7000 adolescenţi, tineri şi adulţi, din care 60% rromi, au urmat acest program, până 
în anul şcolar 2011-2012. Astfel de cursuri au fost reglementate, iniţial, prin actul normativ al Ministerului 
Educaţiei din 6 oct. 2005 şi presupun recaptarea copiilor, a adolescenţilor, tinerilor şi a adulţilor rromi din 
comunităţi la cursuri de alfabetizare şi completare de studii/ însuşirea unei meserii, nivel I - X. În România există 
peste 850 de unităţi preşcolare şi şcolare cu peste 30 % copii şi elevi rromi, confruntate cu absenteism şcolar, dar 
acest fenomen, din păcate, este prezent puternic şi în rândul celorlalte etnii. De remarcat faptul că în programul 
ADŞ (A Doua Şansă), aproape 40 - 45% dintre beneficiari nu sunt rromi (ceea ce denotă că absenteismul se 
regăseste în rândul tuturor etniilor. 

24. Colaborarea Ministerului Educaţiei cu diferite organizaţii neguvernamentale, 
guvernamentale şi interguvernamentale în structurarea, finanţarea şi derularea unor 
programe (din fondurile partenerilor sau din cele structurale)

Dacă, în perioada 1990-1997, Direcţia Generală Învatamânt pentru Minorităţile Naţionale şi Ministerul 
Educaţiei s-au dovedit, în general, circumspecte în colaborarea cu ONG-urile în şcolarizarea rromilor, când 
existau doar câţiva parteneri (“Romani CRISS“, Institutul Intercultural Timişoara, Fundaţia “Vassdas“, Asociaţia 
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Femeilor Ţigănci din Banat, Asociaţia Femeilor Rrome din România, Fundaţia “Căminul Phillip“, Şcoala “Rut“ 
de pe lângă Biserica Baptistă “Providenţa“, Partida Rromilor, “Caritas“ Satu Mare, FSD Bucureşti, “Rromani 
Baxt“ Paris ş.a.), din luna mai 1998 a fost deschisă larg poarta colaborării cu organizaţiile neguvernamentale, 
guvernamentale şi interguvernamentale, trecându-se la noi colaborări, în 1998, cu altele, ca: Salvaţi Copiii, PER 
Tg. Mureş, FSD Cluj Napoca - CRCR, DPMN - Guvernul României, Şatra - ASTRA (Asociaţia Studenţilor şi 
Tinerilor Rromi Antirasişti), GLAR (Grupul de Lucru al Asociaţiilor Rromilor), Fundaţia “Phoenix“ Bucureşti, 
AIDROM Bucureşti, Rromani Union (Germania), MEDE, Ambasadele Franţei, Marii Britanii şi Germaniei la 
Bucureşti ş.a. 

Evident, şi în continuare, începând din anul 1999, se extinde colaborarea în profilul educaţiei pentru rromi 
dintre Ministerul Educaţiei cu CEDU 2000+ (care a dezvoltat în peste 300 de şcoli programe educaţionale pentru 
rromi), cu CRCR Cluj Napoca (care a excelat în producţia de carte în limba rromani sau privind rromii, asimilate 
ca materiale auxiliare şcolare, şi în formarea la nivel local a unora dintre profesorii rromi) etc.

Din anul 2001, demarează un program coerent de colaborare cu Reprezentanţa UNICEF în România, apoi şi 
cu alţi parteneri: Agenţia de Monitorizare a Presei „Caţavencu“ şi Romani CRISS - în cadrul programului “Paşi 
spre toleranţă“, Agenţia „Împreună“, Organizaţia „Amare Rromentza“, Romani CRISS în mai multe proiecte 
permanente, Universitatea Bucureşti - Colegiul CREDIS, OSI Budapesta, Programul PIR, Agenţia Naţională 
pentru Rromi, REF RO, CURS etc. 

Dintre toţi partenerii, de-a lungul timpului Reprezentanţa UNICEF, PER Tg. Mureş, Romani CRISS, Salvaţi 
Copiii şi Partida Rromilor s-au detaşat prin coerenţă şi susţinere permanentă (după criteriile numeric şi valoric), 
mai ales în programe de formare a resurselor umane locale, rrome şi nerrome, de susţinere a proiectelor şi 
programelor destinate educaţiei rromilor.

25. Organizarea de grădiniţe estivale premergătoare clasei I 

a. Programe de “recuperare“ a grădiniţei
După anul 1990, s-au înregistrat unele iniţiative ale comunităţilor de rromi - îndeosebi în zonele locuite 

compact de rromi (unde, se ştie, copilul rrom este captiv în comunitate şi, de obicei, acesta nu vorbeşte decât 
limba maternă rromani), ce au avut ca scop organizarea de cursuri, în comunitate, „în familie“, pe bază de 
voluntariat, menite să-i ajute pe copiii rromi ce urmau să se înscrie în clasa I, ca să-şi însuşească intensiv limba 
româna sau limba maghiară (în funcţie de limba de predare din şcoala vizată de părinţii elevilor rromi şi după 
tradiţia şcolară locală). S-au remarcat aici iniţiativele familiei domnilor Nicolae şi Marcel Costache, din cartierul 
Faţa Luncii - Craiova, respectiv, iniţiative similare în judeţul Cluj ş.a.

b.Programul de recuperare “Grădiniţă estivală premergătoare clasei I“
Timidele iniţiative din intervlul 1990 - 1999 legate de grădiniţele „în familie, între rude“, au constituit germenii 

unui program pe care Gheorghe Sarău, din cadrul Direcţiei Generale de Învăţământ în Limbile Minorităţilor, 
l-a gândit în anul 2001 şi l-a propus spre finanţare Reprezentanţei UNICEF. Grădiniţa estivală a fost testată în 
cadrul proiectului “Start bun pentru şcoală“, derulat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu UNICEF, Romani 
CRISS şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea - la Panciu - pentru o grupă de 25 de elevi preşcolari rromi – cu 
concursul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

 „Grădiniţa estivală premergătoare şcolii“ a demonstrat viabilitatea unei astfel de soluţii alternative de 
„recuperare“ la nivelul învăţământului preşcolar. Astfel, în decurs de trei săptămâni, în lunile august - septembrie 
2001, copiii rromi din acest proiect (care nu au frecventat niciodată sistemul de învăţământ preprimar) au 
putut recupera, sub îndrumarea unei educatoare şi a unei învăţătoare, achiziţiile ce se configurează în mod 
normal în învăţământul preprimar, îndeosebi cele care privesc socializarea, viaţa în viitoarea comunitate 
şcolară, deprinderile esenţiale de bază (activităţi alternate de ascultare şi de formulări de răspunsuri, mânuirea 
instrumentelor de scris/ desenat şi de colorat, muncă individuală şi activităţi în grup ş.a.).

Proiectul s-a bucurat şi de o componentă de monitorizare - pe durata clasei I – asigurată de Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei, prilej cu care elevii rromi beneficiari ai grădiniţei estivale au demonstrat o foarte bună integrare în 
mediul şcolar şi consecvenţă în procesul educativ şcolar din toate punctele de vedere (nivel de achiziţii, norme 
de conduită ş.a.).

c. Programul în perioada 2002-2009
An de an, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare au recurs la această structură de recuperare la nivel 

preşcolar, grădiniţa estivală premergătoare clasei I, cu durata de 3-4 săptămâni. De pildă, în vara anului 2008, 
şcolile cuprinse în Programul PHARE (2002-2009), dedicat categoriilor dezavantajate de elevi, au recuperat 
2400 de copii rromi, în timp ce alţi 5800 copii au fost aduşi în grădiniţele estivale prin coordonarea făcută de 
Direcţia Minorităţi din Ministerul Educaţiei. După ce au urmat grădiniţa estivală, copiii au fost înscrişi în cl. I, 
în anul şc. 2008/2009.

d. Programul în perioada 2009-2011
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Programul grădiniţelor estivale avea să fie apoi încununat de megaprogramul strategic „Toţi la grădiniţă!, Toţi 
în clasa I!“, consacrat grădiniţelor estivale premergătoare clasei I şi serviciilor de asistare integrată pe parcursul 
clasei I. Grădiniţele au fost organizate în vara anului 2010, cu participarea a 8400 de copii rromi, care şi-au 
continuat instruirea în anul şc. 2010-2011. 

Programul a fost gândit şi creionat de Gheorghe Sarău, în anul 2007, a fost scris împreună cu Fundaţia Ruhama 
din Oradea (Marian Daragiu) şi a fost câştigat de Ministerul Educaţiei în 11 aprilie 2008. 

Programul s-a constituit ca o „a doua şansă“ la nivel preşcolar, pentru acei copii rromi care nu au frecventat 
niciodată grădiniţa şi în anul respectiv (2010) urmau să intre în clasa I. 

Obiectivul general al proiectului a vizat prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor 
cu vârste între 5-8 ani din 420 de comunităţi dezavantajate (în medie, 10 grădiniţe / judeţ, cu pondere ridicată de 
rromi, din localităţile rurale şi urbane mici). Conferinţa finală a proiectului a fost în data de 13 octombrie 2011, 
iar fondurile structurale europene alocate au fost de 5 mil. EUR.

e. Alte tipuri de grădiniţe de vară
1. O nouă formă de captare a preşcolarilor rromi în procesul educativ din grădiniţe a fost cea prin care, 
din FSE, organizaţia Salvaţi Copiii a derulat grădiniţe estivale prin care să „cultive“ gustul copiilor pentru 
a urma grădiniţa, cooptându-se, în verile 2009 şi 2010, 800 de copii rromi la grădiniţa de vară. Aceștia, 
ulterior, au fost direcţionaţi spre grupa de grădiniţă corespunzătoare (mică, mijlocie, mare pregătitoare). Şi 
după încetarea finanţării FSE, organizaţia Salvaţi Copiii a continuat această abordare şi în anii următori.
2. O structură inedită de organizare a grădiniţelor estivale este şi cea pilotată de organizaţia “Amare 
Rromentza“, inclusiv cu resurse financiare FSE, în cadrul cărora procesul educativ a decurs în limba maternă 
rromani (prin abordări bilingve rromani - română, rromani - maghiară). Ulterior, în unele din grădiniţele din 
sistemul obişnuit şcolar a fost imitat acest model.
3. O altă formă de atragere a copiilor rromi cu vârstă preşcolară spre grădiniţă sau a celor mai mari spre 
şcoală a fost cea practicată de organizaţia Ovid Ro, care, anual, a organizat şcoli de vară pentru copiii rromi 
şi nerromi, deopotrivă, pentru copiii cuprinşi deja în sistem sau nu. 

26.  Măsuri şi direcţii strategice iniţiate de Minister în context şi cu finanţare europeană, 
Megaprogramul educaţional PHARE al MECT

Programul adresat accesului la educaţie al categoriilor dezavantajate, cu accent pe şcolarizarea copiilor rromi, 
s-a derulat după cum urmează:

  valul I (PHARE 2001, 8,33 mil. EUR): sept. 2002-2004. Programul s-a derulat în 74 şcoli şi grădiniţe 
cu populaţie şcolară preponderent rromă din 10 judeţe (Arad, Bucureşti - sector 5, Buzău, Călăraşi, Cluj, 
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Vaslui).
  valul II (PHARE 2003, 11,33 mil. EUR): oct 2004-martie 2007. Programul a fost extins în alte 116 unităţi 
şcolare din 12 judeţe noi (Alba, Bacău, Brăila, Covasna, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, 
Sibiu, Vâlcea) şi în 8 şcoli resursă din 3 judeţe din vechiul program (Arad, Cluj şi Dâmboviţa).
  valul III (PHARE 2004, 5 mil EUR): 16 ian. 2006-nov. 2007. Programul cuprinde unităţi şcolare din 20 
judeţe noi (Argeş, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Caraş Severin, Constanţa, Dolj, Gorj, Ilfov, Mehedinţi, 
Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vrancea) şi unităţi şcolare din 7 judeţe 
din valul I (Bucureşti–sector 5, Buzău, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Vaslui).
  valul IV (PHARE 2005, 9,33 mil. EUR): 2007-2009, doar judeţele din cele 27 judeţe val III care au câştigat 
competiţia de proiecte (la nivel de ţară, doar 5 judeţe nu au fost cooptate în megaprogram).

Megaprogramul a conţinut, în general, activităţi educaţionale destinate, deopotrivă, copiilor rromi şi rromilor, 
dar şi altor categorii de copii defavorizaţi, de tipul:

1.  Acordarea, în perioada sept. 2003-2007, a unui număr de 55 de burse unor tineri rromi din comunităţile 
rrome din cele 10 judeţe ale valului I al Programului în care exista şcoli cu elevi rromi, pentru a se forma, 
ca institutori–limba rromani, la Colegiul de învăţământ deschis la distanţă CREDIS - Universitatea din 
Bucureşti. Din anul univ. 2006/2007, s-au alocat pentru o astfel de formare alte 38 locuri la UBB Cluj 
Napoca, iar din anul univ. 2007/2008 - alte 20 noi locuri, de asemenea la UBB Cluj Napoca.

2.  încadrarea în învăţământ a tinerilor rromi din comunităţile cu şcoli în proiect (ca profesori necalificaţi în 
curs de calificare) pentru predarea curriculumului adiţional rrom (limba rromani şi/sau istoria şi tradiţiile 
rromilor, la nivelul celor 3-4 ore săptămânale), dintre cei pregătiţi la CREDIS şi UBB Cluj Napoca.

3.  formarea, încadrarea şi menţinerea mediatorilor şcolari rromi pregătiţi în diferite valuri ale megaprogramului 
educaţional PHARE. Deşi funcţiona în sistemul educaţional, în mod artizanal şi fără un statut bine determinat, 
mediatorul şcolar avea să ajungă în atenţia autorităţilor educaţionale abia în anul 2000, când încep să apară 
iniţiative legislative menite să confere mediatorului şcolar un oarecare statut. În plan extern, Recomandarea 
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nr. 4/2000 a Consiliului de miniştri ai educaţiei al Consiliului Europei menţiona şi necesitatea existenţei 
mediatorilor şcolari în unităţile de învăţământ cu elevi rromi, iar în România legislaţia era suplinită de două 
iniţiative normative: 1. Fişa de lucru a mediatorului şcolar rrom, elaborată de inspectorii pentru problemele 
educaţionale ale rromilor, în martie 2000, la Tulcea, cu dirijarea procesului de concepere a fişei de către 
facilitatoarele Lili Eigel şi Mariana Buceanu. 2. Fişa de lucru a mediatorului şcolar rrom, elaborată de 
CEDU 2000+, împreună cu cadrele didactice participante la seminarul din iulie 2000, la Sinaia, având la 
bază fişa concepută de inspectorii rromi.

În perioada 2000-2001, cu prilejul scrierii termenilor de referinţă ai megaproiectului educaţional PHARE 
pentru categorii dezavantajate de elevi, cu focalizare pe rromi, s-a elaborat de către MEN şi s-a introdus în 
COR (Clasificarea ocupaţiilor din România), cu începere din 2001, funcţia didactică auxiliară de mediator 
şcolar (persoanele contractate în proiectul PHARE derulat de MEN pentru înscrierea în COR au fost prof. 
Ionel Chera şi prof. Marian Preda). 

De menţionat că legislaţia care a reglementat, în intervalul 2001–2011, activitatea mediatorului şcolar (cf. 
COR: Mediator şcolar, Subgrupa majoră 33, Grupa minoră 334, Grupa de bază 3340, Nivel de instruire: 3, 
cu studii medii sau postliceale) a fost susţinută de o serie de acte normative succesive. 

Dacă fişa de lucru a mediatorului şcolar, elaborată şi aprobată în anul 2000, răspundea mai mult realităţii 
şcolare din perioada anterioară (1990-1999), fişele ulterioare cu atribuţiuni ale mediatorilor şcolari, din 
intervalul 2001-2007, aveau să fie mult mai cuprinzătoare.

Pentru reglementarea statutului mediatorilor şcolari, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a emis 
Ordinul MEN nr. 1539/19 iul. 2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar 
(publicat în M.Of R. nr. 670/ 1.X.2007) şi, cu toate acestea, în reţeaua de învăţământ se constatau atitudini 
ezitante în ceea ce priveşte identificarea, transformarea ori crearea de posturi pentru mediatorii şcolari, care 
au fost încadraţi şi remuneraţi, după cum urmează:

a. În cadrul Programului educaţional PHARE al MECT, care i-a pregătit pe mediatori şi i-a format, cu 
remuneraţii din program (doar pe durata de derulare a proiectului în judeţ, în perioada 2003-2009, ca 
număr de luni variind între 12-18 luni); 
b. În contextul strategiilor judeţene conexe la Programul educaţional PHARE al MEN (după încheierea 
perioadei iniţiale de derulare a Programului sau, ca extensii ale Programului în alte localităţi, în timpul 
derulării acestuia), cu încadrarea şi remunerarea mediatorilor şcolari oferită cu sprijinul CJRAE (Centrul 
Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională) şi al autorităţilor locale (de 
ex.: Consiliul Judeţean/Primării/alte resurse judeţene/locale) - Anexa 1, Metodologie, art. 2 a); 
c. În baza colaborării dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti şi CJRAE - 
în judeţele în care acestea s-au înfiinţat - în conformitate cu strategiile judeţene elaborate în spiritul 
Programului educaţional PHARE al MEN (după încheierea perioadei iniţiale de derulare a Programului), 

Studenţi la secţia de limbă rromani - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine  
(Universitatea din București, decembrie 2014)
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cu remunerare acordată de Consiliul Judeţean - Anexa 1, Metodologie, art. 2 b);
d. În contextul O MEN nr. 1539/19.07. 2007, prin angajarea mediatorilor şcolari şi finanţarea acestora, 
în baza Hotărârii Consiliului Local/Judeţean emisă în acest sens, de către Consiliul Local/Judeţean de 
care aparţine unitatea şcolară pentru care se asigură servicii de mediere şcolară - anexa 1, Metodologie, 
art. 2 c); 
e. Cu finanţare acordată de ONG-uri şi de grupuri locale de iniţiativă, în baza colaborării acestora cu 
CJRAE şi ISJ/ISMB - Anexa 1, Metodologie, art. 2 d).
f. Autorităţile locale (Consiliul Judeţean/Consiliile Locale, CJRAE - în judeţele în care acestea deja 
fiinţează - alte instituţii locale etc.) au putut şi pot încadra şi remunera mediatorii şcolari, conform art. 7 
din Normele de încadrare, activitate şi salarizare ale mediatorului şcolar (Anexa 2 a Ordinului MEN nr. 
1539/19.07. 2007). 

Cât priveşte formarea mediatorilor şcolari rromi (în perioada 2003 - 2007), pregătirea lor s-a făcut în trei 
situaţii:

A. În cadrul Programului PHARE al MEN pentru categorii dezavantajate de elevi, cu focalizare pe rromi 
(septembrie 2002 - februarie 2010), după cum urmează:

 - 9 septembrie 2004 - Lansarea primei promoţii de 73 mediatori şcolari formaţi în “Valul I“, cu granturi 
PHARE 2001, oferite următoarelor 10 judeţe: AR, BUC, BZ, CJ, CL, DB, GL, GR, HD, VS. Ceremonia a 
fost organizată de MECT, la Târgovişte; 

 - 2006 - Un lot de alţi 95 mediatori şcolari au fost pregătiţi în“Valul II“ - cu granturi PHARE 2003 (în 12 
judeţe noi: AB, BC, BR, CV, HR, IL, IS, MM, MS, NT, SB, VL, plus 3 vechi - CJ, AR, DB).

 - 2007 - un lot de alţi 270 mediatori şcolari s-au înscris pentru cursuri de formare în “Valul III“, cu 
granturi PHARE 2005, din care au rămas în program 249 (provenind din 19 judeţe, din care 14 judeţe noi - 
AG, BH, BN, BV, CS, GJ, MH, PH, SM, SJ, TL, TM, TR, VN, plus 5 judeţe vechi (BZ, GL, GR, HD, VS);

Este de remarcat şi faptul că deşi 6 judeţe - BT, DJ, CT, IF, OT, SV - nu au fost cooptate în programul 
PHARE, ele au primit, totuşi, granturi pentru realizarea - în spiritul acestui program - a trei activităţi ale 
strategiei judeţene, între care şi formarea mediatorilor şcolari). 

Mediatorii şcolari din primele valuri ale Programului PHARE au fost selectaţi din rândul rromilor cu cel 
puţin 8 clase generale absolvite (deşi au fost acceptaţi şi câţiva cu mai puţine studii, dar în curs de completare 
la “A doua şansă“), al absolvenţilor de liceu şi chiar din rândul studenţilor rromi. Această primă “formare de 
necesitate“ - pe durata derulării programului în judeţele de reşedinţă ale mediatorilor şcolari - s-a realizat cu 
concursul Colegiului Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr“ din Cluj Napoca, în cadrul celor trei valuri ale 
megaprogramului educaţional PHARE.

B. În anul 2006, Organizaţia “Amare Rromentza“ a iniţiat pregătirea, în cadrul unui curs de formare (Sinaia, 
august 2006), a 20 de mediatori şcolari rromi proveniţi din 5 judeţe - BC, BZ, CL, CJ, IŞ - astfel încât aceştia, pe 

Gheorghe Sarău, alături de câțiva studenți rromi de la secția de limbă rromani 
(Universitatea din București, decembrie 2014)
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lângă activitatea de mediere şcolară, să desfăşoare şi activităţi de asistenţă educaţională. Cei mai mulţi dintre 
ei lucrau ori lucraseră în Programul PHARE şi rămăseseră fără remuneraţii după încetarea oficială a acestuia 
în judeţele respective.

C. În anul 2007, în afara mediatorilor şcolari pregătiţi de MEN pentru necesităţile Programului PHARE, 
Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul din cadrul MEN a format, de 
asemenea, mediatori şcolari rromi, după cum urmează: 

  64 noi mediatori rromi pregătiţi de DGILMRP, în noiembrie 2007;
  115 noi mediatori rromi formaţi de DGILMRP, în decembrie 2007, în parteneriat cu ANR (Agenţia Naţională 
pentru Rromi);

Configuraţia efectivelor de mediatori şcolari în perioada 2004-2008 se prezintă astfel: 

I. Mediatori pregătiţi în Programele PHARE (2001, 2003, 2005):
Astfel, au fost formaţi 417 mediatori şcolari rromi, după cum urmează: 
*73 mediatori pregătiţi în PHARE 2001 [2004];
*95 mediatori pregătiţi în PHARE 2003 [2006]
*249 mediatori pregătiţi în PHARE 2005 [2007];

II.  Alte contingente de mediatori. În afara celor 417 mediatori şcolari din Programul PHARE, au mai fost 
pregătite următoarele contingente de mediatori şcolari rromi:

 - 20 mediatori formaţi de organizaţia „Amare Rromentza“, în anul 2006;
- 179 mediatori şcolari pregătiţi de DGILMRP - MEN şi de partenerul său ANR în anul 2007;
4.  formarea cadrelor didactice nerrome şi rrome care lucrează cu copiii rromi şi a inspectorilor rromi şi nerromi 

(în cadrul activităţilor planificate în program), cu preponderenţă din perspectiva educaţiei incluzive şi a 
metodelor activ-participative.

5.  oferirea de cursuri de recuperare şcolară comunităţii rrome, pentru copii, tineri şi adulţi, în cadrul şcolilor 
din Program (îndeosebi de alfabetizare şi/ sau de completare a claselor primare, respectiv a claselor 
gimnaziale (după caz, componenta fiind însoţită şi de profesionalizare, anume, de însuşirea unei ocupaţii 
sau meserii), prin Programul “A doua şansă“, adoptat de M. Ed.C. în 6 oct. 2005, prin Ordinul nr. 5160, 
testat în anul şcolar 2005/2006 în judeţele în care se desfăşura Programul Phare „Acces la educaţie al 
grupurilor dezavantajate“, apoi continuat şi extins în anii şcolari 2006/2007 şi 2007/2008), pentru nivelul 
claselor a V-a - a X-a. 

Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar“ reprezintă, de fapt, o continuare şi o completare a 
„Programului de combatere a marginalizării şi excluderii sociale şi profesionale a tinerilor care au abandonat 
învăţământul obligatoriu şi nu au dobândit competenţele minime necesare ocupării unui loc de muncă“, derulat, 
anterior (între 1999 şi martie 2003), de către Ministerul Educaţiei şi de iniţiatorul programului, CEDU 2000 +, 
în baza mai multor ordine ale Ministrului (O MEN nr. 4231/18.08.1999, nr. 4615/06.09.2004 ş.a.). 

Proiectul a fost repede multiplicat de şcoli, nu numai în cadrul megaprogramului PHARE pentru categorii de 
elevi din categorii defavorizate (încheiat în anul 2009), dar şi în continuare, fiind, aşadar, validat de Minister ca 
formă de recuperare la nivel preşcolar şi şcolar, dar recomandat, ca o soluţie extremă, doar în cazul acelor copii 
care, din diferite motive, nu au frecventat sau au abandonat şcoala (cu cel puţin patru ani, anterior). 

6. continuarea şi extinderea structurilor de instruire a preşcolarilor rromi care nu au frecventat învăţământul 
preprimar în cadrul unor grădiniţe estivale premergătoare şcolii (3–4 săptămâni, în lunile august–septembrie, 
înainte de începerea clasei I).

7. organizarea de “şcoli ale mamelor rrome“ în comunităţile rrome din vecinătatea şcolilor din proiect.
8. elaborarea de materiale educaţionale (unele bilingve, în text român şi rrom) pentru preşcolarii şi elevii 

ciclului primar, dar şi manuale - ghiduri pentru cursanţii şi profesorii din „A Doua Şansă“, la limba rromani şi 
la toate disciplinele studiate.

9. asigurarea unei modeste componente de reabilitare a spaţiului şcolar (părţi din şcoală, clase, dependinţe, 
grupuri sanitare, aducţiune apă) şi de dotări (mobilier, material didactic, aparatură, maşini - unelte, după 
caz, mijloc de transport elevi ş.a.), de cele mai multe ori prin atragerea primăriilor în asigurarea de dotări 
complementare ş.a.

28.  Măsuri şi direcţii strategice iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale în cadrul 
Parteneriatului strategic special cu Reprezentanţa UNICEF în România

Cum s-a văzut în diverse locuri din prezenta lucrare, Ministerul Educaţiei a structurat, între anii 2001 - 2014, 
în parteneriat şi cu finanţarea acordată de UNICEF, o serie de programe ce au vizat:
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1.  Editarea de materiale educaţionale de limba şi istoria rromilor sau care privesc şcolarizarea copiilor rromi 
(un dicţionar român - rrom, casete de pilde şi povestiri rrome, trei casete de istoria rromilor - în limbile 
rromani, română şi maghiară, un manual de istoria şi tradiţiile rromilor pentru profesorii care predau 
această limbă, un vocabular trilingv ilustrat în limbile rromani, română şi maghiară pentru preşcolarii şi 
şcolarii rromi de clasa I şi pentru educatoarele şi învăţătorii acestora, un manual de alfabetizare adulţi în 
limba rromani, un volum pe tematică educaţională rromă ce avea să marcheze trei ani de la la structurarea 
parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei şi UNICEF în domeniul şcolarizării rromilor, literatură pentru 
copii şi tineri (Legile şatrei, Despre învăţătură, Cu moartea-n ochi etc.) - axate pe legile şi tradiţiile rromilor 
-, un studiu privind participarea copiilor rromi la procesul educaţional, o cărticică în versuri (în limbile 
rromani, română şi maghiară) destinată şcolarilor rromi de clasa I care nu au frecventat grădiniţa, un volum 
cu Repere din istoria rromilor, o carte bilingvă cu mărturiile de la Bug ale supravieţuitorilor rromi, Lacrimi 
rrome (cu destinaţie şcolară) etc.

2.  Acordarea de burse pentru tinerii rromi care predau limba rromani în şcoli, în scopul finalizării de către 
aceştia - în paralel cu activitatea lor didactică din şcoli – a studiilor universitare de “institutori - profesori 
de limba rromani“, prin forma de învăţământ deschis la distanţă la CREDIS - Universitatea din Bucureşti. 
Astfel, pe lângă bursele acordate de diferiţi sponsori în perioada 2000 - 2002 (30 de burse oferite de CEDU 
2000+, alte 11 burse oferite de OSI Budapesta, 9 burse acordate de CRCR Cluj Napoca, 2 burse oferite 
de Fundaţia baptistă “Providenţa - Rut“, o bursă acordată de Fundaţia “Noroc“ din Tulcea, o bursă dată de 
Organizaţia “Caritas“ din Satu Mare etc.), Reprezentanţa UNICEF în România a preluat din anul 2002 şi a 
finanţat, până în iulie 2005, câte 90 - 170 de burse, anual, pentru tinerii rromi studenţi la IDD - Departamentul 
CREDIS al Universităţii din Bucureşti. Cum se ştie, cursanţii rromi la CREDIS au activat, în paralel, ca 
profesori de limba rromani sau/ şi de istoria şi tradiţiile rromilor în şcolile aflate în comunităţile lor de 
reşedinţă. Ulterior, din anul universitar 2005/ 2006, în cadrul Programului pentru Învăţământul Rural (PIR), 
au fost admişi şi 50 de cursanţi rromi, ca bursieri, iar din anul univ. 2005/2006 Programul PHARE al M. Ed. 
C. a finanţat 55 bursieri să se formeze la CREDIS, iar din anul univ. 2006/2007 alţi 38 de bursieri au fost 
repartizaţi spre formarea de învăţători rromi la UBB Cluj Napoca şi, din anul univ. 2007/2008, tot aici, alţi 
20 cursanţi - cum s-a mai arătat anterior, tangenţial. 

3.  Continuarea formării, în fiecare vară, a câte 45-55 de cursanţi rromi, în cadrul şcolilor de vară de limba şi 
istoria rromilor, care să fie apţi să predea limba şi istoria rromilor în învăţământ (3-4 ore săptămânale/ clasă 
de limba şi literatura rromani, respectiv, o oră de istoria şi tradiţiile rromilor la clasele a VI-a şi a VII-a). 
Reprezentanţa UNICEF a finanţat şcolile de vară din perioada 2001 - 2009, în 2002: două şcoli, apoi pe cele 
din anii 2011, 2012, 2013, totalizând astfel peste 1000 de tineri rromi care au fost pregătiţi în acest scop.

4.  Organizarea de către MEN şi UNICEF a unei Conferinţe naţionale, în luna octombrie 2003, cu finanţarea 
UNICEF, care a marcat şi trei ani de colaborare între acestea în profilul educaţiei pentru rromi, în scopul 
“armonizării“ reţelelor educaţionale locale (reţeaua de inspectori pentru rromi, reţeaua de metodişti rromi, 
reţeaua de BJR - işti rromi (experţii rromi din structura Prefecturilor), reţeaua de sudenţi rromi - îndeosebi 
cea a studenţilor la distanţă care şi predau, în paralel, în învăţământ, curiculumul adiţional rrom ori sunt 
educatori ori învăţători -, reţeaua de mediatori şcolari rromi, reţeaua de ONG-uri rrome şi nerrome care 
sprijină învăţământul pentru rromi, reţeaua de voluntari rromi (elevi şi studenţi), care întreprind în familii 
rrome activităţi uşoare în profil educaţional/ alfabetizare/ asistare şcolară a elevilor mai mici etc.). O 
evaluare a beneficelor programe derulate de UNICEF cu Ministerul Educaţiei, între 2001 - 2007, s-a făcut, 
de asemenea, în decembrie 2007, la Braşov, cu participarea inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor, care 
au efectuat acestă analiză.

5.  Continuarea programului ZEP (“zone prioritare de educaţie“– Giurgiu) şi preluarea de către Minister a 
rezultatelor acestuia (programele şcolare validate în parteneriatul cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei etc.).

6.  Testarea, în anul 2001, în cadrul unui program - pilot, a grădiniţei “estivale“ premergătoare clasei I, împreună 
cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF (care a asigurat şi finanţarea) şi Romani 
CRISS, care a fost acceptat ca structură de “recuperare la nivel preşcolar“ şi preluat în megaproiectul 
educaţional PHARE al MEN, dar şi “imitat“, anual, de şcoli şi inspectorate. Copiii preşcolari rromi (uneori 
şi nerromi), care nu au frecventat învăţământul preprimar, sunt ajutaţi, pe plan local, în decursul a trei 
- patru săptămâni premergătoare clasei I, să recupereze cunoştinţele pe care ar fi trebuit să le posede la 
terminarea ciclului pre - primar şi să dobândească/ să exerseze deprinderile necesare la şcoală.

7.  Demararea, din anul 2004, a “Programului naţional multianual de formare a cadrelor didactice nerrome 
care lucrează cu elevi şi copii rromi (PNMFCDN), la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a 
organizaţiei “Salvaţi Copiii!“, cu parteneriatul şi sprijinul financiar asigurat preponderent de Reprezentanţa 
UNICEF în România (anual, 10-12 stagii) şi de Biroul Regional P.E.R. (Proiectul pentru Relaţii Etnice - 
SUA, biroul din Tg. Mureş), anual 3 stagii - finanţate, uneori, în parteneriat cu DRI (Departamentul pentru 
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Relaţii Interetnice al Guvernului României). În acest program, câte 450 cadre didactice nerrome care predau 
la clase şi şcoli cu cel puţin 25 - 35 % elevi rromi s-au format în anii calendaristici 2004 şi 2005, beneficiind 
de o formare compensatorie din perspectiva istoriei sociale a rromilor, a specificului cultural rrom, a 
mentalităţilor şi a aşteptărilor rromilor faţă de prestaţia şcolară a acestora, de asemenea, din punctul de 
vedere al comunicării în spaţiul şcolar cu elevi şi părinţi rromi etc. Cum s-a arătat, programul s-a continuat 
şi în vara anului 2006, ca un curs - examen, în scopul pregătirii şi atestării a 150 de formatori naţionali, 
rromi şi nerromi, în “rromanipen educaţional“, care, la nivel de judeţ (câte 2 - 4/ judeţ) să pregătească alte 
cadre didactice nerrome din perspectiva rromanipen - ului cu impact educaţional.

8.  Formarea, în anii şcolari 2010-2011, 2011-2012 şi 2012-2013 şi în anul 2013, în cadrul parteneriatului 
MEN – Reprezentanţa UNICEF - ISE, a peste 400 de directori de unităţi şcolare confruntate cu fenomenele 
absenteismului şi ale abandonului şcolar şi cu populaţie şcolară semnificativă (minim 25-30%, în şcoli 
de tip ZEP). În scopul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii de către copiii rromi şi pentru îmbunătăţirea 
participării lor şcolare (participare fizică - prin reducerea AAS = absenteismul şcolar şi abandonul şcolar - şi 
calitativă - prin înregistrarea progresului şcolar real în rândul fiecărui elev din această categorie), Ministerul 
Educaţiei a întreprins mai multe programe.

Cadrele didactice din astfel de şcoli au beneficiat, la rândul lor, de pregătire din perspectiva metodelor de 
predare, a drepturilor copilului, iar o componentă a vizat educaţia parentală.

Derularea unui program special de formare în unităţile şcolare cu populaţie preponderent rromă (cel puţin 
51%) privind diminuarea AAS (absenteism şi abandon şcolar), în cadrul căruia se urmăreşte formarea a cca 840 
de directori de şcoală şi tot atâţia mediatori şcolari. În anul 2010, au fost pregătiţi 135 de mediatori şcolari noi, 
de către Ministerul Educaţiei şi Reprezentanţa UNICEF, iar în anii 2011 şi 2012 - alţi 56 de mediatori şcolari 
rromi, anual.

Aceste două resurse umane (directorul şi mediatorul şcolar rrom) au maximă importanţă în comunităţi, 
fiind segmentele esenţiale ale unui „hexagon educaţional“ (şi în ordinea importanţei şi a responsabilizării: 1. 
Administraţia publică locală (gardian public, poliţist comunitar/ de proximitate), 2. Primarul şi consilierii locali, 
3. directorul şcolii, 4. Educatorul de grădiniţă/ învăţătorul/ dirigintele/ mediatorul şcolar/ consilierul şcolar, 5. 
Structurile locale ale protecţiei copilului şi alţi parteneri locali, 6. Familia (şi numai pe ultimul loc familia, de 
multe ori aceasta neavând soluţii ori informaţiile necesare).

În cele aproape 2000 de unităţi şcolare cu peste 25% elevi rromi, la nivel naţional, ar trebui să se constituie 
grupuri locale de sprijinire a şcolii (GELL: Grupul Educaţional Local de Lucru).

GELL cuprinde:
1. Din unitatea şcolară (grădiniţă, şcoală):
- Directorul;
- Cadrul didactic numit ca mentor/ tutore pentru elevii rromi şi pentru procesul educaţional dedicat rromilor;
- Mediatorul şcolar (dacă există, dacă nu să se angajeze de urgenţă);
-  Cadrul didactic rrom/ de limba rromani sau/ şi cel de istoria şi tradiţiile rromilor (dacă există, dacă nu să se 

angajeze de urgenţă);
- Consilierul şcolar;
2. Din partea părinţilor
- reprezentantul părinţilor;
- 3 reprezentanţi ai părinţilor rromi (grădiniţă, clase primare, clase gimnaziale)
3. Din partea comunităţii rrome
- liderul tradiţional rrom;
- liderul ales rrom/liderii rromi;
- experţi locali rromi;
-  reprezentanţi ai ONG-urilor rrome locale (sau judeţene, naţionale, dacă au în aria de cuprindere localitatea 

respectivă);
4. Din partea autorităţilor/ structurilor locale 
- primarul 
- consilierul / expertul rrom din primărie;
- consilierul care gestionează ajutorul social (Legea 416);
- poliţistul de proximitate;
- medicul/ asistentul medical;
- asistentul social;
- mediatorul sanitar (dacă există, dacă nu să se angajeze de urgenţă);
- deservenţii tuturor cultelor din localitate;
- responsabilul cultural local/ bibliotecar;
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- reprezentant al protecţiei copilului (invitat special, după caz, de la nivel judeţean);
-  reprezentanţi ai ONG-urilor nerrome şi rrome de la nivel local ori care au obiect de activitate în localitate/ 

vecinătate/ judeţ;
- reprezentanţi ai unor investitori în zonă/locali;

4.  cadru didactic 
+ Mediator scolar

5.  Protectia 
copilului  
+ altii

6.Parinte

1.  Politia 
de proximitate

2.Primar 
+ consilieri

3.Director

Copilul cu AAS

27.  Măsuri şi direcţii strategice ce au vizat participarea Ministerului Educaţiei în cadrul 
programului est-european “Deceniul de Incluziune a rromilor“ (2005 - 2015)

Dacă activităţile şi măsurile strategice iniţiate, derulate şi validate cu consecvenţă de Minister, în perioada 
1990-2002, au fost “absorbite“ şi multiplicate în megaproiectul educaţional PHARE al Ministerului Educaţiei 
- demarat în septembrie 2002 -, în mod similar, toate activităţile educaţionale pentru rromi ce şi-au demonstrat 
utilitatea şi eficienţa (inclusiv cele din Strategia guvernamentală privind îmbunătăţirea situaţiei rromilor - 
aprobată prin H.G. 430/ 25 aprilie 2001 şi reînnoită prin H.G. 522/ 19 aprilie 2006) s-au regăsit, într-o formă 
extinsă, la nivel naţional, în planul general de măsuri elaborat în contextul Deceniului de Incluziune a rromilor, 
program finanţat parţial de filantropul George Soros (în educaţie, prin REF - OSI Budapesta), de Guvernul 
României (la educaţie, din fondurile bugetare generale acordate MEN) şi de alţi finanţatori.

 

28. Vizibilitatea acţiunilor

a.   Structurarea unei rubrici pentru învăţământul destinat rromilor, pe pagina de Internet a Ministerului, într-o 
secţiune îngrijită de Gheorghe Sarău (www.edu.ro). 

Încă din mai 1998, Gheorghe Sarău a întocmit o bază de date privind şcolarizarea rromilor cu datele concrete 
din acel moment, configuraţia unităţilor şcolare în care se desfăşura învăţământul pentru rromi - la nivel 
guvernamental şi neguvernamental - cât şi alte date utile pe care le-a stocat, în mod curent, pe pagina respectivă. 

Din acelaşi loc, se poate accesa şi „vechiul sit“, pe care se află stocate materiale şi activităţi similare derulate 
de Minister între anii 1990 - 2005. 

b.  Elaborarea unui buletin informativ interactiv pentru învăţământul rrom.
Pentru o fluidizare a informaţiei vizând facilităţile create de Ministerul Educaţiei pentru învăţământul adresat 

Hexagonul educațional (autor Gheorghe Sarău)
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rromilor şi pentru a se pune la îndemâna inspectorilor rromi şi a inspectoratelor şcolare judeţene, a ONG-urilor 
etc. un instrument interactiv, rapid, de lucru, Gheorghe Sarău a elaborat, începând din luna octombrie 1999, 
“Buletinul informativ interactiv privind învăţământul pentru rromi“, care a fost distribuit pe cale electronică în 
inspectoratele şcolare, la ONG-uri şi activiştilor rromi din ţară şi din străinătate etc.

29. Programe generale la care au acces şi elevii rromi

MEN a asigurat, în cadrul unor programe generale (în care se includ şi elevii rromi), o serie de facilităţi, 
regăsite în Programele:

 “Cornul şi Laptele“, din anul 2002 şi până în prezent. De exemplu, în anul şcolar 2011-2012 au beneficiat 
1.663.150 elevi (preşcolar, primar, gimnazial), între care şi elevi rromi.

De fapt, iniţial, intensele apeluri ale cadrelor didactice care predau la grupe de grădiniţă sau la clase cu rromi, 
ale Direcţiei de Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale din Ministerul Educaţiei, cele ale societăţii civile 
şi cele formulate de organizaţiile interguvernamentale şi guvernamentale ori - îndeosebi UNICEF (din 1998) şi 
organizaţia “Salvaţi Copiii!“ (din 1999) - ce au fost adresate forurilor guvernamentale cu drept de decizie clamau 
un program numit “Hrană în şcoli“ (“paharul cu lapte şi felia de pâine unsă cu unt“). Din septembrie 2002, 
programul este structurat ca “Laptele şi cornul“ în învăţământul primar (apoi, din septembrie 2004, Guvernul l-a 
extins şi în sistemul de învăţământ preprimar, ulterior a fost generalizat. Din anul 2007, meniul acordat copiilor 
de grădiniţă şi elevilor din ciclul primar a fost îmbunătăţit.

“Rechizite şcolare“ (de pildă, în anul şc. 2011-2012 au beneficiat 777.826 elevi, între care şi elevi rromi).
“EURO 200“, program pentru achiziţionarea unui computer de către elevi; în anul şc. 2011-2012 au beneficiat 

21.508 elevi, între care şi elevi rrom rromi (într-un procent care nu se poate cuantifica).
“Bani de Liceu“, din anul 2001 (de ex., în an şc. 2011-2012 au beneficiat 121.145 elevi, între care şi elevi 

rromi, în procent de 1,2 %).
Aici pot fi citate şi alte programe de burse, cum a fost cel iniţiat şi derulat, în anii 2009, 2010 – 2011, de către 

ANR, cu fonduri FSE, pentru elevii din cl. a VII-a şi a VIII-a, cât şi pentru liceeni (800 burse + 2400 burse). 
Similar, programul gestionat de CRCR Cluj Napoca, între anii 2008-2011, dedicat liceenilor rromi din 12 judeţe 
transilvane, cărora li s-au acordat burse din fondurile OSI Budapesta, respectiv, programul OSI Budapesta şi 
REF RO pentru studenţii rromi, inclusiv pentru pregătirea de cadre medicale din rândul acestora.

Copii rromi și veseli...
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30. Provocări, dificultăţi şi nereuşite înregistrate în şcolarizarea rromilor 

1 Monitorizarea respectării Ordinului MEN nr. 1540/ 19 iul. 2007 privind interzicerea 
segregării şcolare a copiilor rromi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea 
segregării şcolare a copiilor rromi (publicat în M.Of.R. nr. 692/ 11.X.2007. 

 În anul 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale, luând la cunoştinţă (din semnalările făcute de lideri rromi şi 
de organizaţii neguvernamentale ale rromilor) de unele tendinţe de segregare a copiilor şi a elevilor rromi de 
ceilalţi copii din grădiniţe, respectiv din clase, emite, la nivelul Cabinetului Secretarului de Stat o Notă, prin 
care se recomanda evitarea segregării rromilor în grădiniţe şi şcoli, această practică fiind acceptată doar cu titlu 
compensatoriu, în beneficiul copiilor rromi (dacă, de pildă, se trece la studiul integral în limba maternă rromani). 

În intervalul 1999-2003, fenomenul segregării rromilor a continuat să se manifeste în spaţiul şcolar (atât în 
unităţi de învăţământ cu predarea în limba română, dar şi în limba maghiară), iar organizaţiile neguvernamentale, 
rrome şi nerome, au semnalat atitudini punctuale de acest tip Ministerului Educaţiei. 

Ministerul nu a emis în acest interval niciun act normativ prin care să studieze şi să stopeze tendinţele de 
segregare, pornind de la realitatea că de la nivelul central nu existaseră niciodată recomandări de segregare şi, 
de asemenea, de la faptul că în România nu exista situaţia din alte ţări, unde segregarea copiilor rromi de ceilalţi 
se făcea la intrarea în clasa I, prin testarea tendenţioasă a copiilor rromi şi dirijarea lor spre învăţământul special 
(practici în Bulgaria, Cehia, Croaţia, Slovacia, Ungaria etc.).

La acestea, se mai adăuga faptul că în România nu existase niciodată o astfel de politică de segregare, cum a 
existat, ca politică de stat, de pildă, în Bulgaria (datând din anul 1968, romii rămânând segregaţi în mahalale şi 
cartiere, în care s-au construit şcoli, farmacii, dispensare, alte instituţii ale statului). 

Între anii 2000-2004, OSI Budapesta a iniţiat programe de desegregare a rromilor la nivel şcolar, îndeosebi 
pentru Bulgaria şi Ungaria, cu participarea organizaţiilor rrome şi a structurilor guvernamentale din aceste ţări, 
iar pentru România a finanţat publicarea unui studiu menit să radiografieze fenomenul segregării în spaţiul şcolar 
(v. Mihai Surdu, Segregarea…, 2003). 

În anii 2003-2004, organizaţiile rrome din România îşi intensifică activitatea de a identifica, instrumenta şi 
semnala Ministerului Educaţiei cazurile de segregare a copiilor rromi în grădiniţe şi şcoli. 

Astfel, în perioada 28 febr. - 1 martie 2003, cu prilejul unui seminar cu organizaţiile rrome, desfăşurat la 
CRCR (Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Rromi) Cluj Napoca, organizaţiile rrome “Şanse Egale“ 
(Sălaj) şi Romani CRISS (Bucureşti) au prezentat cazul grav de segregare a copiilor rromi de ceilalţi copii din 
Şcoala Cehei – Pusta (judeţul Sălaj), de faţă fiind şi delegaţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării (dl. Gheorghe 
Sarău), respectiv, ai Reprezentanţei UNICEF în România (dl. Eugen Crai). 

Organizaţia Romani CRISS a instrumentat acest caz şi l-a prezentat Ministerului Educaţiei şi Cercetării în 
luna martie 2003, iar Ministerul a cerut Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj soluţionarea de urgenţă a cazului, 
cu consultarea comunităţii rrome şi a organizaţiilor rrome din judeţ. 

Romani CRISS şi alte organizaţii rrome au cerut Ministerului în decursul anilor 2003 şi 2004 să emită un 
document prin care să se interzică noi segregări în spaţiul şcolar, respectiv, să se procedeze la desegregarea 
claselor segregate deja.

În anul şcolar 2003/2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării - prin Direcţia Învăţământ Preuniversitar, UIP şi 
Direcţia Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale - a constatat, cu ocazia vizitelor de monitorizare a unor 
şcoli cuprinse în 10 judeţe din valul I al Programului educaţional PHARE, derulat pentru categorii defavorizate 
de elevi, că, într-adevăr, există grupe, clase şi şcoli segregate, în care copiii rromi sunt separaţi de ceilalţi copii, 
români sau maghiari (la vremea aceea, s-au depistat cazuri la Geoagiu – jud. Hunedoara, la Şc. 12 Pata Rât - Cluj 
Napoca, în judeţul Vaslui etc.).

În luna aprilie 2004, cu concursul reprezentanţilor rromi şi neromi din cadrul Comitetului Naţional de Sprijin 
al Ministerului în derularea Programului PHARE, cu participarea membrilor Unităţii de Implementare PHARE 
a Ministerului, cu cerecetători şi experţi rromi şi neromi, se elaborează textul unei Notificări, ce avea ca scop 
radiografierea fenomenului de segregare în grădiniţe şi şcoli şi stoparea acestuia. În acest scop, se emite, la nivel 
de Secretar de Stat, Notificarea nr. 29 323/20.04. 2004, dar care, din păcate, a fost parţial derulată şi aplicată. 

Deşi Notificarea avea ca un prim termen scadent data de 28 mai 2004 - când ISJ-urile ar fi trebuit să trimită 
la DGÎP câte “o informare privind dimensiunea segregării la nivelul fiecărui judeţ“, cu completarea unui tabel 
din anexa Notificării, precum şi un “plan de măsuri iniţiat în vederea eradicării acestui fenomen“ – ISJ-urile nu 
s-au conformat în totalitate, iar Ministerul s-a dovedit a fi în incapacitatea de a gestiona şi interzice segregarea 
rromilor, respectiv de a monitoriza procesul de desegregare. 

Dar cauza principală a constituit-o însă faptul că Notificarea, nefiind un Ordin, a fost percepută de către 
administratorii şcolari, la nivelul inspectorilor şcolari generali, al directorilor de şcoli, al învăţătorilor şi al 
diriginţilor ca o “simplă recomandare“, nu ca un “ordin“, încă de la emiterea ei şi până recent (a se vedea, de 
pildă, articolele din presa bihoreană din anul 2006). 

Evident, emiterea unui Ordin şi urmărirea aplicării lui cu fermitate, ar fi soluţionat multe dintre problemele 
privind segregarea rromilor în educaţie.

În luna iulie 2007, avea să fie emis Ordinul nr. 1540/ 19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a 
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copiilor rromi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor rromi.
În perioada 2008 - 2014, s-a continuat monitorizarea activităţilor de prevenire a segregărilor în învăţământ 

şi, acolo unde au fost depistate, cele de desegregare, aşa cum reiese din inventarul de activităţi întreprinse de 
Minister şi de reţeaua de învăţământ, inserat mai jos:

- Adresa nr. 26372/12/02/2008, din partea Direcţiei Generale de Management al Învăţământului Preuniversitar, 
din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin care s-a solicitat un raport privind situaţia 
unităţilor de învăţământ preuniversitar segregate din judeţ, însoţit de planurile de măsuri privind desegregarea 
atât la nivel de judeţ, cât şi pentru fiecare şcoală în parte;

- Raport privind situaţia segregării (aprilie 2008) eleborat de Unitatea de Implementare a proiectului PHARE 
“Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate“;

- Scrisoarea nr. 43395/16.01.2009, de la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia 
cu Parlamentul, privind, pe de o parte, aplicarea recomandărilor din Raportul de cercetare, realizat de Romani 
CRISS şi Reprezentanţa UNICEF, “Monitorizarea aplicării măsurilor împotriva segregării şcolare în România“ 
(publicat de MECI – DGILMRP în “Buletinul informative Învăţământul pentru rromi“ nr. 43395/16 ianuarie 
2009), şi, pe de altă parte, transmiterea de informaţii legate de situaţiile de segregare existente şi de modul în 
care au fost rezolvate, după emiterea Ordinului MECT nr. 1540/19 iul. 2007;

- Scrisoarea nr. 27416/19.02.2009, emisă de Cabinetul Secretarului de Stat prin care s-au solicitat date privind 
situaţiile de segregare, măsurile de prevenire a segregării copiilor rromi de ceilalţi, cât şi cele de soluţionare a 
cazurilor de segregare existente, pentru anii şcolari 2007/2008, 2008/2009 şi 2009/2010; 

- Nota nr. 34 830/04.06.2009 prin care sunt responsabilizaţi inspectorul şcolar general şi inspectorul pentru 
problemele educaţionale ale rromilor în îndeplinirea prevederilor Ordinului MECT nr. 1540/19 iul. 2007 privind 
interzicerea segregării şcolare a copiilor rromi şi, de asemenea, în “monitorizarea a gradului de implementare a 
planurilor operaţionale specifice învăţământului pentru minoritatea rromă“; 

- În luna mai 2009, pe baza raportărilor primite de la ISJ-uri, s-a întocmit un Raport cu privire la situaţia 
segregărilor şi desegregărilor în învăţământ. Analizându-se materialele primite din partea ISJ-urilor (120 
pagini), s-a putut constata dorinţa unităţilor şcolare şi a ISJ-urilor de a se stopa segregarea şi de a se lua măsuri 
de desegregare în cazul claselor/unităţilor şcolare deja segregate; 

- Nota nr. 37.960/20.07.2008 cu privire la prevenirea constituirii de clase segregate în anul şcolar 2009/2010 
(la clasele I şi a V-a, “de început“) . 

- în 2010, MECTS, prin Cabinetul Secretarului de Stat pentru Învăţământ în limbile minorităţilor, Relaţia 
cu Parlamentul şi Sindicatele - a emis Notificarea nr. 28 463/3 martie 2010 privind prevenirea şi eliminarea 
segregării preşcolarilor şi elevilor rromi în sistemul şcolar, unele măsuri de menţinere a studiului în limbile 
minorităţilor/a studierii orelor de limbi materne în sistemul educaţional din România;

- în august 2010, Direcţia Generală pentru Învăţământ în limbile minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi 
Sindicatele a transmis ISJ-urilor scrisoarea nr. 28463/19.08.2010, în vederea prevenirii segregărilor cu prilejul 
structurării grupelor de grădiniţă şi a claselor I şi a V-a în anul şcolar 2010/2011, cu termen de raportare 30 sept. 
2010 (în contextul raportărilor făcute de Romani CRISS la MECTS prilejuite de derularea proiectului FSE Paşi 
strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor rromi). 

- în februarie 2012, Direcţia Generală pentru Învăţământ în limbile minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi 
Sindicatele a transmis ISJ-urilor scrisoarea nr 31705/ 28.02.2012 , în vederea prevenirii segregărilor pentru 
anii şcolari 2011–2012 şi 2012-2013, care să conţină măsuri concrete (acţiuni, responsabili, perioada, rezultate 
prognozate), cu termen de raportare 20 martie 2012.

- adresa nr. 31 705/ 29.10.2012, prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a trimis la 
Inspectoratele Şcolare solicitarea de raportare a unităţile şcolare (grădiniţe şi şcoli) în care s-a procedat, pentru 
anul şcolar 2012-2013, la: 

a. Prevenirea segregărilor la grupe/ clase “de început“ (clasa pregătitoare, clasa I, clasa a V-a) şi la
b. Desegregarea grupelor/ claselor/ unităţilor de învăţământ existente în anul şcolar anterior.
- Adresa nr. 41.684/ 17.04.2013, prin care MEN a transmis tuturor ISJ-urilor necesitatea de a respecta 

reglementarile in legatura cu nesegregarea copiilor rromi cu ocazia structurarii, pentru anul scolar 2013-2014, a 
claselor pregatitoare, a claselor I, respective a viitoarelor clase a V-a si a IX-a.

- Analiza stadiului segregărilor/ desegregărilor în anul şcolar 2012-2013, din data de 19.07.2013
- Adresa nr. 106645/ 11.12.2013, prin care MEN a solicitat tuturor ISJ-urilor să ne transmită un tabel cu unităţile 

şcolare (grădiniţe şi şcoli) în care s-a procedat, pentru anul şcolar 2013-2014, la: a.Prevenirea segregărilor la 
grupe/ clase “de început“ (clasa pregătitoare, clasa I, clasa a V-şi b. Desegregarea grupelor/ claselor/ unităţilor 
de învăţământ existente în anul şcolar anterior.

- Adresa nr. 284/ 30.09.2014, prin care MEN a solicitat tuturor ISJ-urilor să ne comunice:
a. Unde s-au întreprins acțiuni de prevenire a segregarilor la clase de inceput în anul școlar 2014-2015,
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b.  Care este situația actuală în unitățile școlare raportate pentru anul școlar trecut 2013-2014 ca fiind segregate/ 
urmau a fi desegregate.

- În perioada ianuarie – aprilie 2014, inspectoratele şcolare judeţene au transmis răspunsurile la solicitările 
formulate în scrisoarea 106645/ 11.12.2013, cuprinse într-un document intern al ministerului, pentru analiză 
şi măsuri.

2. Monitorizarea aplicării Ordinului nr. 3774/ 22.04.2008 privind aprobarea programei 
şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie interculturală“ (curriculum la decizia şcolii 
pentru învăţământul gimnazial) şi a programei şcolare revizuite pentru disciplina opţională 
„Drepturile omului“ (curriculum la decizia şcolii pentru liceu), cât şi a Ordinului MEN 
nr. 1529/ 18 iul. 2007 privind dezvoltarea diversităţii în curriculumul naţional (publicat în 
M.Of.R. nr. 670/ 1.X.2007). 

Ca efect, se va accelera, în baza noii LEN, modificarea programelor şcolare, implicit a manualelor şcolare, 
astfel încât diversitatea (istorică/ etnică/ lingvistică/ culturală/ religioasă, de gen, fizică etc.) să fie reflectată 
în toate manualele şcolare, nu doar în cele de istoria şi geografia României. 

De altfel, reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale şi interguvernamentale, rrome şi nerrome, au 
semnalat, în mod continuu, Ministerului Educaţiei aspecte de tipul:

1.  Programele şi manualele şcolare de toate tipurile nu reflectă diversitatea/alteritatea sub toate aspectele 
(etnică, religioasă, fizică, egalitatea de gen etc.).

2.  Programele şi manualele şcolare de istorie, geografie, educaţie civică, religie, literatură etc. - scrise în 
limba română - nu conţin referiri privind minorităţile etnice, istoria, patrimoniul cultural şi spiritual 
al acestora. Acelaşi lucru se arată şi despre manualele scrise în limbile minorităţilor, în care nu se fac 
referiri, în mod similar, la existenţa altor etnii din ţara noastră. 

3.  Inexistenţa, la gimnaziu şi la liceu, a unui curs opţional de istoria şi tradiţiile tuturor minorităţilor, 
respectiv a unui curs, cu acelaşi regim, de educaţie pentru alteritate / diversitate (etnică, religioasă, 
fizică, de gen etc.).

Ghidurile mediatorului școlar rrom
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În scopul soluţionării acestor anomalii, este necesară emiterea unor acte normative ce ar trebui să aibă în 
vedere câteva decizii de tipul: 

- Consiliul Naţional pentru Curiculum, până la revizuirea/ conceperea de noi programe şcolare, ar trebui să 
solicite ca autorii viitoarelor programe şcolare, destinate cl. I – a XII-a, indiferent de disciplină şi limbă, să 
includă şi secţiuni privind diversitatea / alteritatea sub toate aspectele (etnică, religioasă, fizică, de gen etc.).

- La rândul lor, autorii manualelor şcolare, editurile participante la licitaţiile de manuale şi CNEE ar urma să 
aibă în vedere ca toate manualele destinate cl. I – a XII-a - indiferent de disciplină şi de limba în care sunt scrise 
/ traduse - să conţină teme şi informaţii ce privesc diversitatea / alteritatea sub toate aspectele (etnică, religioasă, 
fizică, de gen etc.).

- Cu ocazia revizuirii/ conceperii noilor programe şcolare, Consiliul Naţional pentru Curiculum, Direcţiiile de 
resort din cadrul Ministerului ar trebui să facă posibilă introducerea în toate programele şcolare – indiferent de 
limba de predare - a unui obiectiv obligatoriu referitor la diversitatea / alteritate sub toate aspectele ei (etnică, 
religioasă, fizică, de gen etc.). 

- La prima revizuire a planului – cadru, Direcţiile de resort din Minister şi Consiliul Naţional pentru Curiculum 
ar urma să ia în calcul includerea, la gimnaziu şi la liceu, a câte unui curs opţional de istoria şi tradiţiile tuturor 
minorităţilor, respectiv a unuia de educaţie pentru alteritate / diversitate (etnică, religioasă, fizică, de gen etc.).

- Necesitatea ca în bibliografia de concurs pentru directorii de şcoli şi de licee, pentru inspectorii şcolari din 
cadrul inspectoratelor şcolare judeţene să fie incluse şi punctate prioritar subiecte şi teme privind toleranţa, 
alteritate/diversitate (etnică, religioasă, fizică, de gen etc.), foarte buna cunoaştere a legislaţiei referitoare la 
învăţământul pentru minorităţi, a legislaţiei nondiscriminatorii şi nonsegregaţioniste, iar dosarul de examen 
să conţină şi dovezi că în activitatea profesională candidaţii pentru aceste posturi au promovat şi promovează 
acţiuni de acest tip. De asemenea, derularea în şcoli a unor astfel de activităţi şi programe ar trebui să fie prioritare 
în aprecierea activităţii directorului şi a cadrelor didactice, cu prilejul promovării ori acordării de gratificaţii. 

- Netratarea unor teme privind diversitatea, educaţia nondiscriminatorie şi nonsegregaţionistă în facultăţi, 
în formarea iniţială a viitoarelor/potenţialelor cadre didactice, reclamă necesitatea ca disciplinele din modulul 
psiho-pedagogic – pedagogie, psihologie, didactică etc. - să fie adaptate noilor cerinţe (ce ţin de dezideratele 
şcolii incluzive, de diversitate etc.), simplificate la strictul necesar şi concentrate într-un singur curs de două 
semestre, dar care să fie obligatoriu în întregul sistem universitar, indiferent de profil, avându-se în vedere că 
absolvenţii - chiar dacă nu vor îmbrăţişa cariera didactică - pe parcursul vieţii se vor regăsi şi în ipostaza de 
comunicatori, de instructori ori de formatori. 

3.  Monitorizarea (diurnă, săptămânală, lunară, semestrială) a AAS  
(Absenteism şi Abandon Şcolar)

MEN a lansat, din anul şcolar 2011/2012, un astfel de sistem de monitorizare, dar activitatea se desfăşoară 
şi ca urmare a programului AAS - ZEP al Reprezentanţei UNICEF, MEN şi IŞE, dedicat şcolilor din zone 
educaţionale prioritare, în cadrul campaniei “Hai la şcoală!“.

În ceea ce ne priveşte, cauzele ce conduc la existenţa AAS sunt:
1.  instituţiile statului spun că de vină sunt părinţii rromi, ca „nu-şi trimit copiii la şcoala“, dar acestea „uită“ că 

au obligaţii pe liniile lor de resort în privinţa captării tuturor copiilor în sistemul educaţional. Ar fi utilă însă 
o iniţiativă legislativă în scopul responsabilizării tuturor segmentelor instituţionale, astfel încât să se rezolve 
imediat cazurile de absenteism şcolar, pentru a nu se produce abandonul şcolar (ca exemplu de pornire, se 
poate lua în calcul schema Hexagonul educaţional, autor: Gheorghe Sarău, 2009). 

2.  inexistenţa mediatorilor şcolari în şcolile şi cu populaţie şcolară rromă de cel puţin 30% şi / sau unde 
fenomenul AAS este foarte mare. Şcolile nu bugetează aceste posturi (deşi salariul unui mediator şcolar este 
cel minim la nivelul economiei naţionale), ISJ-urile invoca lipsa de posturi suficiente acordate de MEN, 
iar MEN nu acordă alte posturi peste cele comunicate la nivel de judeţ. CJRAE sunt interesate mai mult de 
încadrarea de psihologi şi nu de mediatori şcolari ori, ca în cazul unor judeţe ca Mehedinţi, s-au încadrat 
mediatori şcolari care nu sunt cunoscuţi de comunităţile rrome respective sau nu se deplaseză să lucreze în 
aceste comunităţi.

3.  neîncadrarea de inspectori şcolari pentru problemele educaţionale ale rromilor cu norme întregi şi nu cu 
norme mozaic (în prezent aceştia au catedra ½ post + ½ post minorităţi etc), pornindu-se de la realitatea că 
acestora nu le ajunge timpul fizic necesar pentru a-şi desfăşura minimal activitatea. 

4.  neadaptarea suficientă a grilelor de evaluare a activităţii şcolilor, a cadrelor didactice şi a directorilor, încât 
să se puncteze în cea mai mare măsură (70%) progresul şcolar real al elevului (mutându-se accentul de 
pe prioritatea actuală, pretins valorică - “olimpicul“ (adică 2% din masa de elevi) - pe elevul “comun“, 
reprezentat de 98% din segmental şcolar, cetăţeanul de mâine din societate).
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5.  inexistenţa unui mecanism real de sprijinire financiară reală a familiilor de prescolari, şcolari şi liceeni încât 
frecventarea de către copii şi elevi a grădiniţei, a şcolii generale şi a liceului să nu constituie o piedică.

6.  necooptarea, în mare măsură, cu prilejul unor programe finanţate pentru rromi în profil educaţional, a 
cât mai multor mame rrome ca personal didactic şi nedidactic (mediatoare şcolare, mediatoare sanitare, 
mediatoare puericultor, femei de serviciu, personal de protecţie în spaţiul şcolar etc.) şi ca personal didactic 
principal (educatoare, învăţătoare, profesoare, directoare, inspectoare), dar şi în toate programele derulate, 
la nivel local, în beneficial copiilor rromi şi de protecţie a copilului) etc. 

7.  necooptarea în programele finanţate din FSE care au ca benefeciari rromii cu preponderenţă a cel puţin 90% 
beneficiari rromi şi cel puţin 50% rromi în echipele de management şi de implementare a acestora, şi care nu 
participă în alte programe similare simultane, astfel încât „bunăstarea“ conferită de participarea remunerată 
în aceste programe să ajungă în cât mai multe familii.

8.  necooptarea în programele finanţate din FSE, care au ca benefeciari rromii, a cel puţin 50% femei rrome, 
care ar aduce o mai mare bunăstare în familiile lor prin remuneraţiile primite.

9.  inexistenţa unui “paşaport şcolar“ pentru acei copii şi elevi rromi care, frecvent, îşi însoţesc părinţii la 
muncă în ţară sau în alte ţări europene, asfel încât recunoaşterea intervalelor de timp, a claselor frecventate/
absolvite, dar şi a unor discipline parcurse în anul şcolar respectiv (chiar şi note) să se poată asimila cu 
usurinţă dintr-un sistem şcolar într-altul (când revenirea în ţară ori sosirea într-o altă ţară se face în acelasi 
semestru/an şcolar);

Activităţi de întreprins la nivelul învăţământului şcolar şi liceal în România şi la nivel european 

1.  Captarea întregului segment de elevi rromi, necuprins în sistemul şcolar de masă (uneori, în localităţi cu 
populaţie preponderent rromă, acest segment fiind mai mare decât cel al copiilor şi adolescenţilor care 
frecventează grădiniţa şi/ sau şcoala). Fenomenul este întâlnit în întreaga zonă est-europeană. Pentru 
aceasta, este nevoie de responsabilizarea autorităţilor locale, nu numai a celor şcolare, prin înfiinţarea 
de GEL-uri (Grupuri Educaţionale de Lucru), la nivelul tuturor şcolilor, prin responsabilizarea (inclusiv 
punitivă) a primarului, a directorului şcolii, a administraţiei publice – gardieni, poliţişti - şi doar în ultimul 
rând a părinţilor, dacă un copil cu vârsta obligatorie de a participa la procesul educaţional (6-16 ani) nu se 
află în grădiniţă/ şcoală. Din GEL trebuie să facă parte: director, primar, mediator şcolar rrom, mediator 
sanitar rrom, medic, deservenţii tuturor cultelor, lideri tradiţionali ai rromilor, lideri rromi aleşi/numiţi, 
consilieri/experţi locali rromi, structurile de protecţia copilului, reprezentanţi ai ONG-urilor care derulează, 
local, proiecte adresate rromilor etc. 

Copii rromi din județul Timiș
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2.  În situaţia elevilor care îşi urmează părinţii la muncă în ţară sau în străinătate, instituirea obligativităţii ca 
părinţii să contacteze unităţile educative de tip preşcolar şi şcolar, pentru a se continua studiile. Aceeaşi 
obligativitate revine şi autorităţilor locale de unde pleacă elevul/copilul, respectiv celor pe raza cărora se 
stabilesc părinţii elevilor/copiilor. Instituirea de cataloage volante în acest scop (paşaport educaţional), 
pe care să se aplice ştampilele unităţilor de învăţământ şi situaţia la învăţătură (la nivel intern), respectiv 
eliberarea de adeverinţe cu situaţia şcolară a elevului care pleacă/soseşte/revine (când deplasarea se face 
într-o altă ţară);

3.  Mutarea atenţiei, la nivel european, de pe abandonul şcolar pe absenteismul şcolar (urmărit şi soluţionat 
prin monitorizări zilnice, săptămânale, lunare). Monitorizarea şi intervenţia semestrială sunt deja tardive. 

4.  Obligativitatea ca în toate unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal cu probleme, cu elevi rromi 
în rândul cărora se înregistrează AAS crescut (Absenteism şi Abandon Şcolar), să fie încadraţi mediatori 
şcolari rromi. Dintre cei 863 de mediatori şcolari formaţi de MEN, doar 420-460 mai funcţionează 
în şcoli întrucât şcolile, ISJ-urile nu vor să-i încadreze, invocând lipsa de posturi acordate de MEN. 
De aceea, ar fi util ca şcolile cu procent mare de AAS (absenteism şi abandon şcolar) să încadreze cu 
prioritate mediatori şcolari, în baza unui ordin MEN care să legifereze obligativitatea încadrării acestora 
direct de către şcoli şi nu prin structurile judeţene CJRAE. 

5.  interzicerea, la clasa I, a testelor de inteligenţă, care conduc în unele ţări încă la segregarea copiilor 
rromi pe false criterii valorice, ajungând în reţeaua învăţământului special, cauzele fiind însă altele 
(nefrecventarea grădiniţei, necunoaşterea limbii de predare, blocaje emoţionale etc.). Evident, nu este 
cazul României, unde nu se practică aceste testări.

6.  interzicerea şi monitorizarea situaţiilor de segregare înainte de a se produce, la clasele de început – cl. I, 
a V-a, a IX-a – a elevilor rromi de ceilalţi elevi;

7.  încurajarea organizării studiului în propria limbă rromani, mai ales la nivelul învăţământului preşcolar 
şi şcolar, pentru a ajuta copiii rromi să treacă, progresiv, la cunoaşterea limbii în care se face predarea, 
pentru a-şi deconstrui barierele lingvistice, pentru a înţelege cerinţele didactice;

8. sprijin material real, prin burse acordate pentru frecventarea grădiniţei, a şcolii, a liceului; 
9.  aprecierea activităţii cadrelor didactice, a directorilor şi a şcolilor să se facă numai după progresul şcolar 

real dovedit, de la un semestru la altul, în cazul fiecărui elev, după gradul dovedit de promovare a 
interculturalităţii, a deprinderilor la elevi privind grija faţă de ceea ce ne înconjoară (om, floră, faună, 
bunuri materiale şi spirituale etc.). Testarea periodică a elevilor şi cadrelor didactice fără a fi înştiinţate 
sub nicio formă în prealabil;

10.  susţinerea financiară a unor programe de formare a cadrelor didactice care lucrează în grădiniţe şi şcoli 
cu rromi din perspectiva rromanipenului educaţional, a promovării diversităţii, a educaţiei interculturale, 
nondiscriminatorii şi nonsegregaţioniste; 

Activităţi de întreprins la nivelul învăţământului antepreşcolar/preşcolar în România şi la nivel european
- responsabilizarea, prin toate formele, a autorităţilor locale (primării, şcoli, instituţii de cult ş.a.), în scopul 

captării tuturor copiilor preşcolari rromi în învăţământul preprimar – la grupele corepunzătoare vârstei 
acestora, prin formele de învăţământ consacrate, cât şi prin cele alternative – cel puţin cu un an înainte de a 
intra în clasa pregătitorare sau la clasa I;

- încurajarea frecventării grădiniţei de către copiii rromi şi în cadrul unor grupe la care procesul educaţional 
se desfăşoară integral în limba maternă, într-o limbă străină ori bilingv (în limba maternă rromani şi într-o altă 
limbă – naţională ori a altei minorităţi, de ex., în România, «rromani – română“ sau «rromani – maghiară“). 
De remarcat, experienţa din România brevetată în 2004 de către Organizaţia «Amare Rromentza“, împreună 
cu UNICEF şi ISJ Călăraşi, şi de Şcoala nr. 12 Măguri – Lugoj, în 2003 şi în continuare în alte judeţe ca Iaşi, 
Bacău etc.;

- interzicerea segregării copiilor rromi de ceilalţi, din motive ca :
a.  necunoaşterea ori cunoaşterea insuficientă a limbii de predare (excepţie face situaţia când părinţii 

copiilor rromi solicită ca predarea să se facă în limba maternă); 
b. nefrecventarea anterioară a grădiniţei ori frecventarea sporadică a acesteia;
c.   dizabilităţi de intelect sau de natură fizică, de regulă false (prin sfătuirea de către personalul didactic 

sau din sistemul de ocrotire şi asistare socială a părinţilor şi a aparţinătorilor/tutorilor rromi să-şi 
direcţioneze copiii spre învăţământul special, unde pot benefiia de anumite facilităţi materiale);

d. atitudini discreţionare grave de intoleranţă şi de respingere a rromilor;
- în situaţiile în care copiii rromi nu au urmat, din diferite motive, învăţământul preşcolar, autorităţilor 

locale se vor responsabiliza şi vor aloca fondurile necesare în mod obligatoriu în vederea organizării de 
structuri de recuperare gen «grădiniţa estivală premergătoare clasei I“, brevetată, cu succes, ca a doua şansă 
la nivel preşcolar, cu începere din anul 2001, în România (MEN, UNICEF, Romani CRISS, ISE), astfel 
încât copiii să poată recupera în vara de dinaintea începerii clasei pregătitorare ori a clasei I, în decurs de 3 
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săptămâni, achiziţiile şi deprinderile de bază de care au nevoie în primele săptămâni la clasa I (socializare, 
deconstruirea stigmei de sine şi a fricii faţă de instituţiile nerrome, distrugerea barierelor lingvistice, mai cu 
seamă când copilul nu vorbeşte decât limba materna rromani şi nu cunoaşte limba în care urmează să se facă 
predarea la cl. Pregătitoare sau la clasa I etc); 

- derularea de programe educaţionale estivale de 3 săptămâni pentru acei copii rromi şi nerromi care nu au 
frecventat niciodată grădiniţa la proximitatea trecerii acestora în clasa I - în scopul recuperării achiziţiilor de 
bază de la nivelul grădiniţei, şi asistarea lor şcolară cel puţin pe durata clasei I pentru o joncţiune de succes 
spre învăţământul primar (se vedea programul din România „Toţi la grădiniţă, Toţi în clasa I“, derulat din 
fonduri structurale, de către MEN şi partenerul său, Fundaţia orădeană Ruhama);

- formarea de educatori şi de personal didactic de suport din rândul rromilor pentru nevoile educaţionale 
cu copiii rromi preşcolari, cât şi formarea de învăţători rromi pentru reuşita trecerii şi menţinerii cu succes 
în învăţământul primar a copiilor rromi. Ex. : pentru formarea iniţială – programele de formare la distanţă 
a profesorilor rromi ale CREDIS - Universitatea din Bucureşti şi ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei – UBB Cluj Napoca, dar şi prin şcolile de vară de limba şi metodica predării limbii rromani, 
destinate formării profesorilor necalificaţi de limbă rromani, ca o primă treaptă de formare profesională a 
acestora, urmată de a doua etapă de formare universitară în cadrul ID. Experienţa MEN – Reprezentanţa 
UNICEF din România;

- pregătirea cadrelor didactice nerrome care lucrează, preponderent, la grupe şi la clase cu copii rromi – în 
formarea iniţială a acestora, dar şi în formarea lor continuă - prin module speciale consacrate conştientizării, 
cunoaşterii, acceptării şi promovării diversităţii şi a rromanipenului (cunoaşterea ansamblului de valori 
fundamentale ale rromilor, descifrarea şi valorizarea obiceiurilor, tradiţiilor, practicilor şi a cutumelor rrome 
pentru dobândirea de efecte benefice în plan educaţional cu copiii rromi etc.). Ex.: experienţa din România – 
în formarea continuă – demonstrată de stagiile de formare în direcţia diversităţii culturale, a rromanipenului 
educaţional de către MEN, UNICEF, Salvaţi Copiii, Centrul Regional PER, Romani CRISS, Institutul 
Intercultural Timişoara etc. sau – în formarea iniţială – programele de formare la distanţă a profesorilor rromi 
ale CREDIS - Universitatea din Bucureşti şi ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – UBB Cluj 
Napoca;

- promovarea de programe educative, la nivelul copiilor cu vârstă preşcolară, în comunităţi şi spaţiul 
învăţământului preşcolar, din perspectiva interculturalităţii şi a alterităţii, pe toată durata anului calendaristic, 
dar şi ca grădiniţe estivale pentru toate vârstele de preşcolari (rromi şi nerromi, care urmează sau nu grădiniţa). 
Ex.: experienţa organizaţiei «Ovid Rom“ din România, condusă de Leslie Hawk; 

- promovarea de grădiniţe estivale pentru copiii rromi, în scopul conştientizării în rândul părinţilor şi a 
copiilor rromi a imporanţei frecventării învăţământului preprimar, ce au ca scopuri provocarea «apetenţei“ 
pentru frecventarea grădiniţei, direcţionarea copiilor în sistemul educaţional preprimar, la grupele 
corespunzătoare vârstei acestora. Ex.: experienţa organizaţiei „Salvaţi Copiii!“, filiala din România, iniţiat de 
Mamina Miralena. 

- promovarea de programe de educaţie a adulţilor şi de comunicare interculturală cu părinţii copiilor din 
comunităţile rrome, ofertă educaţională îndreptată spre tinerii şi adulţii rromi din comunităţii gen “A doua 
şansă“ (completarea claselor lipsă, alfabetizare – după caz – profesionalizare etc. 

Ex. Programul MEN “A doua şansă“, derulat cu începere din anul 2005 pentru câte 6000 – 8000 de 
persoane rrome anual. 

- încadrarea OBLIGATORIE de mediatori şcolari rromi în şcolile cu preşcolari şi elevi preponderant rromi 
de către şcoli.

 

 
Concluzii

Realizările din România în privinţa învăţământului pentru rromi sunt, desigur, de necontestat, cele 
legate de reconstrucţia identitară prin studiul limbii în sistem instituţional, de asemenea, sunt de întâietate 
mondială, măsurile de promovare şi de formare a unei intelectualităţi pro-activ rrome sunt, de bună seamă, de 
netăgăduit, numeroasele resurse umane formate şi prezente în sistemul educaţional sunt o realitate mai mult 
decât necesară, impresionantele instrumente de lucru pentru predarea limbii rromani de la grădiniţă şi până 
la nivel universitar sunt evidente, cei 10 - 13% elevi rromi care studiază în/limba maternă rromani, cei peste 
7-11% elevi rromi din numărul general de preşcolari şi elevi din sistemul preuniversitar care frecventează 
şcoala şi îşi asumă dezinvolt identitatea rromă etc etc. – toate acestea vorbesc de la sine, atât sub raport 
cantitativ, dar şi calitativ. 

Cu toate aceste câştiguri inedite însă - raportat la numărul mare de rromi din România (posibil, două 
milioane şi jumătate, cu şi fără identitate rromă asumată în mod continuu) – mai sunt încă multe lucruri de 



făcut, astfel încât să putem vorbi de mai mult de 2-3% liceeni cu identitate rromă asumată, de un procent de 
copii rromi de la nivelul claselor I-IV mai mare decât cel actual (13-16 %) şi care să nu scadă, ca în momentul 
de faţă, la clasele V-VIII (9-12%), să vorbim de prezenţa a mai mult de 10%, ca acum, a preşcolarilor rromi 
în raport cu ceilalţi 90% preşcolari din rândul celorlalte etnii, să putem dispune de mult mai multe grupe de 
grădiniţă şi clase primare la care să se studieze integral în propria limbă rromani, să înregistrăm cât mai puţine 
clase segregate şi să constatăm cât mai puţine atitudini discreţionare din partea administratorilor şcolari şi 
a autorităţilor locale, atunci când vorbim de cooptarea, valorizarea şi remunerarea resursei umane rrome 
în reţeaua şcolară (inspectori rromi, directori rromi, mediatori şcolari rromi, profesori de limba rromani, 
educatori şi învăţători rromi, consilieri şcolari rromi ş.a.), probabil, atunci când vom învăţa să fim mai empatici 
şi mai buni trăitori şi promotori ai diversităţii (lingvistice/ culturale/ etnice/ istorice/religioase/ fizice/de gen). 
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ŞCOALA INCLUZIVĂ: UN PROCES DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

I. Ce este educaţia incluzivă?

1. Generalităţi şi experienţa dâmboviţeană în direcţia educaţiei incluzive
Educaţia incluzivă constituie o orientare care presupune o schimbare a modalităţilor de tratare a problemelor 

educaţionale, bazată pe considerentul că modificările în metodologie şi organizare, aduse pentru a răspunde 
elevilor cu dificultăţi de învăţare, sunt benefice pentru toţi copiii (Ainscow, 1995). Într-adevăr, persoanele cu 
nevoi speciale devin factorul stimulator care încurajează dezvoltarea, pentru crearea unui mediu de învăţământ 
mai cuprinzător. Până unde se consideră că o persoană are „nevoi speciale“ – ar fi însă o întrebare.

Educaţia incluzivă încearcă să se adreseze nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor, 
concentrându-se, în special, asupra nevoilor celor vulnerabili la marginalizare şi excludere. Prin urmare, 
educaţia incluzivă presupune că: „…şcolile trebuie să-i primească pe toţi copiii, fără nici o deosebire privind 
condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi 
la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copiii din populaţii izolate sau 
nomade, copiii aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale şi copiilor din alte zone sau grupuri 
dezavantajate sau marginalizate“.1

 De pildă, în judeţul Dâmboviţa, educaţia incluzivă s-a configurat în decursul a 14 ani, pe toate palierele 
vieţii sociale, economice, administrative, având bază de formare toate resurselor umane şi materiale implicate 
în procesul educaţional. Cadre didactice de la toate nivelele de învăţământ, părinţii copiilor, elevi şi preşcolari, 
reprezentanţi ai comunităţii locale, ONG-uri au constituit resurse de formare sau au fost formatori în ceea ce 
priveşte accesul grupurilor defavorizate, în special al rromilor, la educaţie. În perioada 2002-2004, în acest 
judeţ educaţia incluzivă a înregistrat rezultate remarcabile, atât în ceea ce priveşte părăsirea timpurie a şcolii, 
a prevenirii abandonului şcolar, cât şi legat de reabilitarea unor unităţi de învăţământ, care au schimbat din 
temelie mediul fizic şi ambiental în toate şcolile. Astfel, Proiectul „Împreună vom reuşi“,2 implementat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în parteneriat cu 7 şcoli (Şcoala Gimnazială Româneşti, Potlogi, 
Şotânga nr. 2, Gura Ocniţei, Fântânele, Cojasca, Iazu), a adus schimbări notabile în demersul şcolar incluziv. 
Astfel, abandonul şcolar a scăzut de la 4% la 1,5 % la nivelul judeţului, în şcolile enumerate. Au fost 
reabilitate Şcolile Şotânga nr. 2, Iazu, Grădiniţa Gura Ocniţei, valoarea investiţiei fiind de 670.000 euro, cu 
fonduri PHARE, la care s-a adăugat cofinanţarea de 15% din valoarea totală a investiţiei, prin co-participarea 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 Legat de resursele umane, educaţia incluzivă s-a făcut simţită prin schimbarea atitudinii personale 
privind responsabilizarea cadrelor didactice faţă de elevii cu nevoi speciale, faţă de cei ai grupurilor etnice 
defavorizate, legat de atitudinea faţă de părinţii elevilor, dar şi a comunităţii şi a părinţilor faţă de şcoală. 
Cursurile de formare a directorilor, a profesorilor care lucrează cu elevii rromi au dus la o mai mare încredere 
a elevilor în cadrele didactice, a părinţilor vis-a-vis de profesori, învăţători şi educatori. Valorizarea elevilor a 
dus la încurajarea acestora, la frecventarea cursurilor, implicit, la reducerea absenteismului şi a abandonului 
şcolar. S-au resimţit o nouă viziune şi atitudine la cadrele didactice faţă de necesitatea schimbării, acestea 
devenind principalii agenţi ai schimbării. 

La rândul lor, resursele umane rrome s-au format prin promovarea tinerilor doritori de a studia în învăţământul 
superior, în cadrul proiectului PHARE existând o componentă pentru 12 persoane, care au urmat cursurile la 
CREDIS - Universitatea din Bucureşti, la secţia institutori – limba rromani, devenind primele cadre didactice 
rrome calificate, care au predat limba rromani sau istoria şi/sau tradiţiile rromilor.

 În anul 2002, s-au înfiinţat primele clase/ grupe de limba rromani în comuna Gura Ocniţei, cu profesoară 
rromă – ursăreasă, studentă atunci la ID – CREDIS, în cadrul Universităţii din Bucureşti. Introducerea orelor 
de limba maternă rromani s-a realizat prin acordul scris al părinţilor, la iniţiativa inspectorului pentru rromi, 
Nicolae Iorga, a profesoarei Ion Daniela şi a liderului rrom, Nica Teodor. Tot în acest an s-a introdus limba 
rromani şi în scolile de la Fântânele, Potlogi şi Româneşti, precum şi disciplina Istoria şi tradiţiile rromilor la 
cls. a VI-a şi a VII-a. Numărul total al elevilor care studiau limba maternă şi istoria rromilor în cele 3 şcoli se 
ridica la 900. Tot legat de acest lucru, s-au editat manuale şi dicţionare în limba literară rromani, prin efortul 
prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, ca autor principal, dar şi al altor coautori şi autori mai tineri, aparţinând 
comunităţii rrome, oameni care pot servi drept model de reuşită în plan personal: Ionel Cordovan, Marius 
Căldăraru, Camelia Stănescu, Borcoi Jupiter, Nicolae Pandelică, Olga Mărcuş, Ionel Băţălan, Ion Ionel.

prof. ing. Nicolae Iorga,
inspector pentru şcolarizarea rromilor  
la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
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O altă măsură care a dus la aplicarea pricipiilor educatiei incluzive, ca o componentă de baza a acesteia, a 
fost formarea mediatorilor şcolari din cele 10 judeţe angrenate în proiectul PHARE. Această formare a avut 
loc în judeţul Dâmboviţa, în locaţia Stejaru-Mărgineanca şi, în acepţiunea noastră, a fost cel mai mare câştig 
pentru învăţământul rrom, după 1989.

Tot în programul PHARE (2005) al Ministerului Educaţiei Naţionale, în judeţul Dâmboviţa s-au mai alăturat 
alte 4 şcoli, ca urmare a bunelor practici din proiectul anterior. Noul proiect s-a numit „Şcoală pentru toţi - 
educaţie pentru fiecare“ şi a fost derulat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în parteneriat cu primăriile 
localităţilor Vulcana Pandele, Ludeşti, Vizureşti, I. L. Caragiale. În acest proiect s-a continuat formarea cadrelor 
didactice rrome şi nerrome care lucrează cu grupurile defavorizate şi, în special, cu elevii rromi, s-a mărit 
echipa de mediatori şcolari, pregătiţi prin cursuri de formare, şi colectivul de cadre didactice rrome şi nerrome 
care predau Limba rromani şi Istoria şi tradiţiile rromilor. Totodată, s-au format centre de documentare - centre 
de resurse, dotate cu mijloace IT, cărţi, auxiliare, televizoare, video-proiectoare, mobilier. În aceste spaţii se 
întâlnesc elevii, cadrele didactice, părinţii, membrii comunităţii, unde se desfăşoară activităţi cultural-ştiinţifice, 
dezbateri pe diferite teme, realizându-se, astfel, un proces de socializare, de comunicare în spirit intercultural. 

2. Integrare versus incluziune

Integrarea pune accent pe:
	 Nevoile „elevilor cu nevoi speciale“. În anumite şcoli, unde a fost nevoie să se şcolarizeze anumiţi elevi, care 
aveau nevoi speciale, aceştia au fost integraţi în rândul celorlalţi elevi din clasă, cadrul didactic adaptând 
curricula la nevoile elevului, printr-un plan individual personalizat.
	 Schimbarea, remedierea elevului vizat.
	 Profesionişti, expertiză specializată şi sprijin formal.

Incluziunea pune accent pe:
	 Schimbările din şcoală. Şcolile au devenit mai spaţioase, mediul fizic devenind mai prietenos şi mai primitor.
	 Beneficii aduse elevilor, prin faptul că îi include pe toţi. Toţi elevii sunt beneficiarii unei educaţii de calitate, 
fără discriminare.
	 Sprijin informal şi expertiza Şcolilor Normale (Liceele Pedagogice). S-a demostrat că învăţătorii şi 
educatorii proveniţi din fostele Şcoli Normale au vocaţie şi au demonstrat copiilor şi părinţilor ataşamentul 
lor profesional.
	 Un bun act al predării pentru toţi elevii.

3. Aspecte-cheie ale educaţiei incluzive 

Educaţia incluzivă prezintă câteva câştiguri: 
	 Este bazată pe comunitate - şcoală şi reflectă comunitatea ca întreg; comunitatea a fost partener de încredere 
şi responsabil. În proiectele derulate, comunitatea, participând cu cofinanţare, a contribuit la sustenabilitatea 
proiectelor.

 	 Nu are bariere. Şcoala este accesibilă tuturor, atât sub aspectul fizic, cât şi sub cel curricular, prin sisteme 
de sprijin şi metode de comunicare. Accesul nu a fost discriminatoriu, toţi participanţii având drepturi 
egale, fără restricţii la educaţie şi resurse. În cadrul şcolilor s-au înfiinţat spaţii, cabinete de resurse, dotate 
cu mobilier, mijloace I.T. moderne, auxiliare, care se află la dispoziţia cadrelor didactice, a elevilor, a 
personalului nedidactic al şcolii, a partenerilor externi, a foştilor salariaţi ai şcolii - pensionari, profesori 
asociaţi. În cadrul proiectului „Şcoală pentru toţi - educaţie pentru fiecare“,3 a existat componenta alternativă 
educaţională „A două Şansă“, atât pentru învăţământul primar, cât şi pentru cel secundar inferior. Această 
formă de promovare a integrării şcolare s-a derulat în şcolile Teleşti - Ludeşti, Vulcana Pandele, I. L. 
Caragiale, Vizureşti, Româneşti, înregistrându-se un număr de 75 participanţi. 

	 Promovează colaborarea – prin care se înţelege că o şcoală incluzivă lucrează cu alte şcoli, mai degrabă 
decât competitiv, împotriva altor şcoli. S-au realizat parteneriate şi consorţii între şcolile cu populatie şcolară 
majoritar rromă şi celelalte şcoli, promovându-se experienţele şi rezultatele pozitive. În acest sens, amintim 
întâlnirea de la Şcoala Potlogi a cadrelor didactice, a elevilor, a directorilor unde s-au evidenţiat reuşite în 
parcusul şcolar, greutăţi şi mijloace de a le depăşi, modul de cooperare şi ajutorare reciprocă.
	 Promovează egalitatea – o şcoală incluzivă are un caracter democratic, toţi membrii având drepturi şi 
responsabilităţi. Pornind de la sintagma „toţi membrii avem drepturi şi îndatoriri“, s-a creat un echilibru şi 
un respect reciproc.
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4. Principiile unei şcoli incluzive de succes
	 O viziune a egalităţii şi incluziunii public afirmată. Şcolile monitorizate în proiectele educaţionale au o 
misiune şi o viziune bine definită.
	 Sisteme de cooperare. Sistemele de cooperare şi ajutorare sunt necondiţionate şi bazate pe încredere şi 
respect reciproc, alcătuind consorţii prin asociere, unde au loc examene de suplinire, grade didactice etc.
	 Roluri şi responsabilităţi flexibile.
	 Parteneriat cu părinţii care se implică în activităţile de planificare şi implementare a strategiilor unei şcoli 
incluzive.

Un rol major în educaţia incluzivă şi interculturală l-au avut şi-l au atragerea şi implicarea părinţilor în viaţa 
şcolii, atât a mamelor, cât şi a taţilor - Şcoala părinţilor, Şcoala mamelor.4 Implicarea în diverse acţiuni: serbări 
şcolare, aniversări ale copiilor, ale foştilor salariaţi ai şcolii. La grădiniţele de vară au venit la actvităţile grupei, 
prin rotaţie, mamele preşcolarilor - care participau alături de educatoare la activitate - şi mediatorul şcolar pentru 
distribuirea hranei, participarea la jocuri şi cântece, alături de preşcolari, însoţirea acestora pe drumul către casă. 
La “şcoala mamelor“, au fost chemate personalităţi din lumea medicală, administraţia locală, biserică, care 
au stabilit împreună reguli de igienă personală şi colectivă, formarea şi administrarea unui buget de familie, 
creşterea copiilor într-un climat religios caracteristic fiecărei confesiuni. 

Rolul major în parteneriatul cu familia îl are mediatorul şcolar. Sucesul major al mediatorului şcolar este 
definitoriu, deoarece abandonul şi absenteismul se diminuează simţitor. Mediatoarele şcolare sunt mai uşor 
aceptate şi succesul apare mult mai rapid, prin comparaţie cu mediatorul de sex masculin, care este mai greu 
aceptat de către bărbaţii rromi din comunitate (care sunt extrem de geloşi şi, uneori, devin chiar violenţi, dând 
naştere la conflicte nedorite).5 

5. Cum putem realiza educaţia incluzivă? Strategii pentru şcoli şi personalul administrativ

a) Principii generale
	 Stabilirea unei filosofii a şcolii. Fiecare şcoală are propriile strategii, orientate pe o viziune pe termen mediu 
şi lung.
	 Respectarea principiului proporţiei naturale (de exemplu, şcolile locale) 
	 Să se formeze un grup de lucru pentru incluziune. În fiecare unitate şcolară, s-a format un grup de lucru 
pentru incluziune după modelul ţărilor europene.
Grupul educaţional local de lucru (GELL) are următoarea componenţă: director de şcoală, cadre didactice, 
mediator şcolar, reprezentantul sănătăţii, al poliţiei comunitare, al bisericii, liderul comunitar, reprezentantul 
consiliului local şi al primarului. Acest Grup Educaţional Local de Lucru are rol de a identifica problemele 
şcolii şi de a le rezolva în comun, în funcţie de competenţele şi posibilităţile fiecăruia, întrunindu-se cel 
puţin o dată pe lună sau de câte ori situaţia o cere.

	 Menţinerea flexibilităţii şi realizarea faptului că nu este un proces uşor de implementat. 

b) Condiţii necesare pentru progresul şcolilor implicate în educaţia incluzivă6:
	 Stil eficient de conducere din partea tuturor angajaţilor, nu numai din partea directorului.
În şcoli trebuie să se promoveze manageri pe criterii de competenţă, eludându-se factorul politic.
	 Implicarea personalului, a elevilor şi a întregii comunităţi în elaborarea politicilor şcolii şi în procesul 
decizional. Deciziile trebuie să se ia prin consularea colectivului de cadre didactice, a consiliului profesoral 
şi de administraţie, prin punerea de acord cu liderii şi comunitatea locală, consultându-se toţi factorii 
interesaţi pentru bunul mers al şcolii.
	 Angajament faţă de planificarea prin colaborare. Este nevoie de angajamente ferme, cu responsabilităţi 
precise, cu termene şi cu mijloace de verificare a angajamentelor asumate.
	 Strategii de coordonare
	 Atenţie acordată posibilelor avantaje ale procesului de analiză
	 Politică pentru dezvoltarea personalului. Unitatea şcolară trebuie să aibă în atenţia sa un plan de pregătire 
şi de perfecţionare a tuturor categoriilor de salariaţi. 

Care ar fi rolul specialiştilor în contextul re-conceptualizării nevoilor speciale de educaţie? 
	 Rol de menţinere. Răspundem nevoilor copiilor ce au dificultăţi în cadrul sistemelor de educaţie prezente şi, 
astfel, ajutăm neintenţionat la menţinerea stării de fapt. 
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	 Rol de modificare. Răspundem nevoilor copiilor ce au dificultăţi în cadrul sistemelor de educaţie prezente, 
prin căutări orientate spre încercarea de a adapta structurile existente. 

I. Ce este educaţia incluzivă prin jocuri de rol?

Prezentăm, în cele ce urmează, câteva jocuri de rol şi studii de caz, cele mai multe dintre ele apărând în 
contextul procesului de statuare a educaţiei incluzive în judeţul Dâmboviţa. 

 

Joc de rol

“Kris-ul“ judecă un caz de „Infidelitate şi consecinţele acesteia la rromi“ 7

Pornind de la cele cunoscute,7 în legătură cu Kris-ul/Staborul („Judecata de pace la rromi“), 
realizaţi un joc de rol, pe tema de mai sus ori pe un alt subiect, iar la final organizaţi o discuţie 
în cadrul căreia să se lămurească:
1. Judecata de pace a rromilor îi priveşte doar pe rromi sau şi pe gajei?
2, Până la ce grad de încălcare a ordinii/normelor/cutumelor se organizează judecata de pace?
3. Cine sunt judecătorii („Krisinitòrǎ“)?
4. Cum se desfăşoară, pe zile, judecata?
5. Cine poate participa/asista la judecată şi unde se desfăşoară aceasta?
6. Unde deliberează „judecătorii“?
7. Cine poate „spurca“ (anula) o judecată şi în ce condiţii?
8. Se mai poate relua judecata?
9. Care sunt modalităţile de „întărire“ a depoziţiilor acuzaţilor/acuzatorilor/martorilor? Cum 
se jură aceşia la nevoie?
10. Ce pedepse se aplică, ce decizii se iau?
11. Alte aspecte de comentat.

Studiu de caz

„Răsplată pentru şcoala mea, răsplată pentru profesorul meu“
„Era anul 2012, luna august, în judeţul BN. Colegul meu P.M, fost inspector şcolar, este numit 
director la Liceul tehnologic TM. Nu a avut timp suficient să se familiarizeze cu problemele şcolii, 
nici să cunoască foarte bine personalul din subordinea sa şi nici să-i cunoască pe colaboratorii 
apropiaţi. 
Într-una din zile, îl întreabă pe muncitorul care se ocupa de centrala termică, dacă a făcut 
probele ce se impun pentru sezonul de iarnă. Muncitorul a zâmbit şi a răspuns pe un ton de om 
mirat, anume, că nu le-a făcut şi că nu poate să le facă “deoarece compartimentul financiar nu a 
onorat facturile la gaze şi, din această cauză, furnizorul a tăiat gazele“. La auzul acestora, noul 
director, aşadar, venit din postul de inspector şcolar, s-a supărat pe contabilul şcolii, pentru că 
acesta a avut o proastă comunicare cu directorul, neinformându-l de starea financiară deficitară 
a unităţii de învăţământ.
Directorul a plecat abătut spre casă, gândindu-se ce soluţii să găsească pentru a rezolva această 
problemă majoră. Suma restantă la gaze era de 5.000 roni. La vremea aceea era mult. În drum spre 
casă, directorul este salutat cu respect de Maria, o fostă elevă de etnie rromă. Aceasta observă 
că „domnul“ avea o altă mimică a feţei decât cea pe care o cunoştea ea. Îşi permite, cu politeţe, 
să-l întrebe: „Care-i baiul, domnule director“? Acesta îi povesteşte motivul supărării sale. Fosta 
elevă îl întreabă care ar fi suma pe care şcoala nu o poate plăti. Directorul îi spune, iar Maria 
zice:“No, bine, în maxim cinci ore aveţi banii în contul şcolii“. Directorul a rămas mirat, parcă 
dorea să ştie de unde are Maria banii şi de ce ar face acest gest. Maria i-a ghicit “nedumerirea“ 
şi i-a spus că are o afacere profitabilă cu fier vechi şi a adăugat:“Asta este răsplată pentru şcoala 
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mea, răsplată pentru profesorul meu“. Banii au intrat în contul şcolii, furnizarea gazelor a fost 
reluată şi fosta elevă rromă, Maria, a rămas în inima şi sufletul directorului, a comunităţii locale 
din care provenea, a şcolii. Bravo Maria, cinste ţie şi celor care te-au educat, deopotrivă familia 
ta şi… şcoala!“

Joc de rol

Deficienţe de percepere a mesajului în relaţiile interumane. „Vin unii cu capra“

Scenariu:
O primărie comunală: Comana, din judeţul Dâmboviţa
Un personaj: paznicul primăriei, Niculae
Delegatul judeţului: procurorul şef, dl. Capră

 dl. Dincă
Soţia primarului: Sofica

„Se înnoptează cu repeziciune şi devreme în luna decembrie, în comuna Comana. La Primăria 
Comana intră în tura de noapte paznicul Niculae. Acesta este bine „afumat“ cu „matrafox“ de 
la tanti Didina. Pe la ora 21,00, sună telefonul şi, de la capătul celălalt, se aude o voce gravă:
- Alooooo, Primăria Comana?
- Da, Primăria Comana!
- Sunt procurorul şef, Capră, de la Judeţ. Cu cine vorbesc?
- Sunt paznicu’ Nicu… Niculae…
 Procurorul se adresează paznicului:
-Te rog să mergi şi să-l anunţi pe primar ca mâine, la ora 6,00, să fie prezent la primărie, că o să 
vin eu şi am să-i transmit sarcini importante legate de campania de fertilizare. Ai înţeles?
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Paznicul:
- Am înţeles, să trăiţi!
Niculae mai degustă din „matrafoxul“ care îi mai rămăsese în sticlă, după care… cade în 
toropeală, răpus de efectul alcoolului. Într-un târziu, se trezeşte şi îşi aminteşte că a vorbit “cu 
unu“ la telefon şi că trebuie să meargă la primar şi să-i transmită mesajul de la „unul cu capra“. 
Se duce la gospodaria primarului, care nu era departe de sediul primăriei, şi, pe la ora 23,30, o 
strigă pe soţia acestuia, pe Sofica:
- Soficooo…Soficooo!..
Soţia primarului:
- Da, Niculae, ce s-a întâmplat?
Niculae:
- Spune-i primarului să vină mâine la primărie, la ora 6,00, pentru că vine unul cu capra şi 
trebuie să transmită datele de sterilizare.
Iese şi primarul şi, vădit deranjat de paznicul turmentat, îl ceartă şi-l trimite la primărie.
Niculae al nostru se întoarce la primărie şi... se culcă. La ora 6,00, în uşa primăriei apare 
procurorul şef Capră, care aştepta prezenţa primarului, dar acesta întârzia să apară.
Până la apariţia primarului s-a înfiripat următorul dialog între dl. Capră şi Niculae:
- Ce i-ai transmis primarului?
Paznicul Niculae zice:
- Că mâine, la ora şase, vine unul cu capra în legătură cu campania de sterilizare şi să vină la 
ora 6,00 la primărie.
Între timp, vine şi primarul şi clarifică împreună cu procurorul scopul real al întâlnirii“.
 

Concluzii legate de transmiterea mesajului, perceperea şi transmiterea acestuia:
• Mesajul să fie corect şi la obiect;
•  Emitentul şi receptorul mesajului să fie în stare bună de sănătate şi emoţională;
• Mijlocul de transmitere a mesajului să fie cel mai eficient şi sigur;
• Emitentul trebuie să se asigure că mesajul a fost înţeles de catre cel care l-a receptat. 

Studiu de caz

Temerea părinţilor - demontată de preotul comunităţii

În localitatea X, din judeţul Y, la Şcoala Gimnazială Z, s-a semnalat un număr de copii infectaţi 
cu virusul HIV/ SIDA. Infecţia s-a realizat prin folosirea la vaccinare a seringii cu acelaşi 
ac. O parte a părinţilor rromi, de teama îmbolnăvirii şi a copiilor lor, nu mai trimite copiii la 
şcoală. Temerea a fost spulberată de preotul parohiei, care, în preajma sărbătorilor pascale, 
i-a chemat pe toţi enoriaşii, printre care se aflau şi copiii infestaţi HIV, pentru a-i împărtăşi. 
După ce a împărtăşit toţi copiii presupuşi infectaţi HIV, cu aceiaşi linguriţă s-a împărtăşit şi 
preotul, spulberând temerea părinţilor rromi, încurajând pe acestia să-şi trimită copiii la şcoală, 
precizând că acest virus se transmite numai prin contact sexual neprotejat sau prin răni deschise.
Cât de important este ca  la nivelul fiecărei comunităţi să existe „Grupul educaṭional local de 
lucru“ unde regăsim: biserica – preotul, dispensarul – medicul, mediatorul sanitar, primăria – 
primarul, consilierii, mediatorul şcolar, ONG-uri, lideri ai comunităţii locale.

Prin exemplul dat de preot, s-a demontat temerea infectării cu virusul HIV-SIDA a celorlalţi membrii ai 
comuniţăţii şcolare.

Studiu de caz

Conflict - post conflict

Scenariul şi personajele
O şcoală de la ţară, dintr-o comunitate de rromi
O elevă rromă din clasa pregătitoare
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Profesorul de educaţie fizică
Mama elevei rrome
Directorul şcolii
Învăţătorul clasei
Mediatorul şcolar
Femeia de serviciu
Liderul rrom al comunităţii locale
Inspectorul şcolar pentru rromi
Poliţia de proximitate

Desfăşurarea evenimentelor:
La început de an şcolar, se declanşează un conflict spontan între mama elevei şi profesorul de educaţie fizică. 
Mama elevei atribuie cuvinte jignitoare la adresa profesorului, motivând că acesta supune copiii la efort, la 
ora de educaţie fizică. Conflictul ia amploare şi profesorul ameninţă eleva cu lovirea. Copilul spune mamei 
şi aceasta intră în şcolală cu injurii greu de suportat. Intervin conducerea şcolii şi poliţia locală. Liderul 
comunităţii rrome îl anunţă pe inspectorul rrom şi acesta se deplasează în şcoală, află cauzele, le analizează 
minuţios şi conflictul se stinge, părţile asumându-și greşelile şi conflictul dispărând în interesul copilului, 
al şcolii, al comunităţii.

 Puteţi folosi şi alt scenariu, pornind de la studiul de caz expus.

 

Termeni folosiţi în educaţia incluzivă şi interculturală
Reproducem, mai jos, câţiva termeni, clasificaţi de lect. univ. dr. Luminiţa Drăghicescu şi de assit. univ.

drd. Ioana Stăncescu, ce ne vor permite o bună ghidare în activităţile dedicate educaţiei interculturale. Citiţi şi 
comentaţi!

Este imposibil să discutăm despre diversitate în educaţie8 fără să utilizăm termenii specifici: 
  Anti-discriminare;
  Anti-rasist;
	 Asimilare; 
  Identitatea culturalã iniţială;
	 Atitudine interculturală;
	 Atitudine multiculturală; 
	 Etnie;
	 Etnocentrism;
	 Grup cultural;
	 Grup marginalizat;
	 Minoritate rasială;
	 Negru;
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	 Non-rasist;
	 Prejudecată.

Mod de fundamentare -angajare de mediatori şcolari
 

Doamnă Inspector Şcolar General,
Subsemnatul, Iorga Nicolae, inspector şcolar pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Dâmboviţa, vă rog să-mi permiteţi să vă informez în legătură cu situaţia încadrării de mediatori şcolari, în unităţile 
şcolare cu populaţie majoritară rromă, în anii şcolari 2012-2013 şi 2013-2014. Numărul total de mediatori 
şcolari formaţi în programe derulate de SALVAŢI COPIII, ROMANI CRISS, PHARE, MEN, UNICEF, ANR, se 
ridică la 31 la nivelul Judeţului Dâmboviţa. În anul şcolar 2012-2013 au funcţionat mediatori şcolari în 10 unităţi 
şcolare cu un număr de 9,5 norme şi anume: Şcolile gimnaziale Româneşti, Potlogi, Ilie Popescu-Şotânga nr. 2 
(1/2 normă), Vulcana Pandele, Vizureşti, I.L.Caragiale, Liceul Răcari, Bălteni, Ludeşti, Drăgăeşti.

În anul şcolar curent există doar 5 norme. Au dispărut normele de mediatori din şcolile Vizureşti, Bălteni,  
Conţeşti, Vulcana Pandele. La Şcoala Gimnazială Ilie Popescu 2 - structură sunt 162 elevi şi preşcolari din care 
25 preşcolari rromi, 41 elevi rromi la învăţământul primar şi 39 elevi rromi la învăţământul gimnazial.

Prin urmare, este nevoie de mediatori şcolari în următoarele unităţi de învăţământ:
Mătăsaru cu un număr total de 206 elevi şi preşcolari, din care 16 preşcolari rromi, 55 elevi rromi în 

învăţământul primar; Moroieni Glod 224 preşcolari şi elevi rromi, din care 28 preşcolari rromi, 93 elevi rromi 
în învăţământul primar, 81 elevi rromi în învăţământul gimnazial; Pătroaia 431 elevi şi preşcolari, din care 42 
preşcolari rromi, 137 elevi rromi în învăţământul primar şi 88 elevi rromi în învăţământul gimnazial; Moreni, 
Iedera 398 elevi şi preşcolari, din care 13 preşcolari rromi, 55 elevi rromi în învăţământul primar şi 45 elevi 
rromi în învăţământul gimnazial. La şcoala gimnazială Poiana sunt 452 elevi şi preşcolari, din care 21 preşcolari 
rromi, 139 elevi rromi în învăţământul primar şi 32 elevi rromi în învăţământul gimnazial. La şcoala gimnazială 
Fântânele sunt 421 elevi şi preşcolari rromi, din care 60 preşcolari rromi, 202 elevi rromi în învăţământul 
primar, 162 elevi rromi în învăţămîntul gimnazial. La Şcoala gimnazială Cojasca sunt 494 elevi şi preşcolari, din 
care 22 preşcolari rromi, 64 elevi rromi în învăţământul primar şi 250 elevi rromi în învăţământul gimnazial. La 
şcoala Iazu - structură sunt 434 preşcolari şi elevi în totalitate rromi, din care 141 elevi rromi preşcolari şi 293 

Munca mediatorului şcolar se vede în sala de lucru din grădiniţă şi şcoală
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elevi rromi în învăţământul primar. Resursele umane de mediatori şcolari din localităţile Pătroaia, Moroieni, 
Iedera au fost formate în cadrul unor programe ale MEN şi UNICEF.

Propunem ca în localităţile/şcolile Cojasca, Fântânele, Iazu - structură, Vizureşti, Moroieni, Vulcana Pandele, 
Pătroaia, Moreni, Mătăsaru, Ludeşti, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu“ Târgovişte, Grozăveşti, Şcoala 
„Mihai Viteazu“ Târgovişte, Şcoala Şotânga-structură, cât şi la Şcoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu“, să se 
reintroducă/ introducă posturile de mediatori şcolari, ca o necesitate imediată pentru reducerea absenteismului 
şi abandonului şcolar. 

Inspector şcolar pentru minorităţi, prof. ing. Nicolae Iorga“ 

1. Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul General de Acţiune al Nevoilor Speciale în Educaţie, paragraful 3.
2.  Proiect demarat în anul 2002, în jud. Dâmboviţa, cu accent pe copiii rromi care au abandonat şcoala; formarea mediatorilor 

şcolari (primul program de acest gen realizat în România), a cadrelor didactice, respectiv a profesorilor de limba rromani.
3.  Proiect derulat în jud. Dâmboviţa, grupul ţintă avut în vedere fiind elevi de etnie rromă aflaţi în risc de abandon şcolar sau în 

abandon şcolar. În cadrul acestui proiect s-au realizat şi activităţi de formare a cadrelor didactice de etnie rromă şi a mediatorilor 
şcolari (prima formare de acest gen la nivel naţional).

4. Activităţile au vizat dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-comunitate.
5. Gheoghe Sarău, Elena Radu, Ghidul mediatorului şcolar, p. 13-32 , Editura Vanemonde, UNICEF, MEN.
6. isj.hd.edu.ro/phare/2005/doc/cursuri/educatia_incluziva.doc.
7. Gheorghe Sarău, Delia Grigore, Istorie şi tradiţii rrome, Organizaţia Salvaţi Copiii, iunie 2006, p. 45.
8.  Lect. univ. dr. Luminiţa Drăghicescu, Asist. univ. drd. Ioana Stăncescu, Educaţia Interculturală - note de curs, Univ.Valahia 

Târgovişte; https://ro.scribd.com/doc/97548157/Ed-Interculturala.

Note
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PERSONALITĂŢI RROME
prof. univ. dr. Gheorghe Sarău

Domnitorul Ştefan Răzvan

Ionel Budişteanu
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În diferite lucrări din străinătate, sunt menţionate mai 
multe personalităţi ca făcând parte din etnia rromilor, 
precum: actorii Charlie Chaplin, Michael Caine, Bob 
Hoskins şi Yul Brinner, actriţele Rita Hayworth şi 
Ava Gardner, sportivul Eric Cantona, interpretul de 
jazz Jean – Baptiste Reinhardt „Django“, dansatorul 
şi coregraful Joaquin Cortes, Gipsy Kings, Santino 
Spinelli, ş.a.

După cum se ştie, de-a lungul vremii, au activat în 
context românesc mai multe personalităţi ale vieţii 
istorice, sociale, ştiinţifice, culturale şi artistice din 
rândul rromilor, ca, de pildă: domnitorul Ştefan 
Răzvan, cărturarii Ion Budai Deleanu şi Petru Maior 
(pentru care încă se aşteaptă cercetători harnici rromi, 
care să studieze documentele ce privesc Mărginimea 
Sibiului şi să se infirme ori să se confirme, astfel, originea 
aparent rromă a acestuia, respectiv, a lui I. B. Deleanu), 
Anton Pann, scriitorul Gheorghe Lăzurică-Lăzureanu, 
actorul Ştefan Bănică etc. etc.

Totodată, sunt de evidenţiat vestiţii lăutari şi 
instrumentişti, ca: Barbu Lăutaru [Vasile Barbu], Petre 
Creţul Solcan, Cristache Ciolac, George Boulanger 
[Vasile Pantazi], Sava Pădureanu, Angheluş Dinicu, 
Fănică Luca, Damian Luca, Florea Cioacă, Toni 
Iordache, Fărămiţă Lambru, Ilie Udilă, Marcel Budală, 
Ion Onoriu, Ionel Budişteanu, Ion Drăgoi, Nicuşor şi 
Victor Predescu, Nicu Stănescu, Alexandru Ţitruş, Ion 
Albeşteanu, fraţii Gore ş.a.

După al doilea război mondial şi în comunism au 
activat violonişti de mare marcă, aşa cum au fost: 
Grigoraş Dinicu, Ion Voicu, Ştefan Ruha.

Merită, de asemenea, menţionaţi străluciţi solişti 
vocali, precum Zavaidoc (Marin Teodorescu), Dona 
Dumitru Siminică, Florică Roşioru, Romica Puceanu, 
Gheorghe Lambru, Fărâmiţă Lambru ş.a. Dintre liderii 
şi militanţii rromilor din perioada interbelică îi cităm 
pe Gheorghe Niculescu, Marin I. Simion, Naftanailă 
Lazăr ş.a., iar dintre cei care s-au remarcat în perioada 
comunistă îi menţionăm pe Ion Cioabă, cercet. Nicolae 
Gheorghe, prof. Petre Rădiţă, scriitorul Valerică 
Stănescu, Ion Mirescu, sociologul şi economistul 
Vasile Burtea, muncitorul Aurel Buceanu – ultimii 
doi fiind şi arestaţi cu prilejul demonstraţiei de la 
Braşov din 15 nov. 1987, iar Buceanu şi strămutat cu 
domiciliul forţat în Ialomiţa ş.a.). 

Există dovezi referitoare la etnicitatea rromă şi în 
privinţa altor personalităţi istorice sau contemporane, 
dar le menţionăm doar pe acelea care şi-au asumat 
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Grigoraş Dinicu

Toni Iordache – virtuozul țambalului

public şi îşi susţin apartenenţa la identitatea rromă, 
căci, din păcate, unele personalităţi contemporane 
rrome (paradoxal, cu părinţi care, în mod public, au 
făcut referire la apartenţa lor rromă), se recunosc doar 
confidenţial ca rromi, privând generaţiile actuale şi 
viitoare de copii şi tineri rromi de modelele de care 
au atâta nevoie. 

În perioada contemporană, după anul 1989, 
şi-au continuat activitatea ori s-au remarcat mai 
multe personalităţi ale rromilor, în diferite domenii, 
după cum urmează:

Prozatori: Valerică Stănescu, Gheorghe Păun-
Ialomiţeanu, Irina Gabor-Zrinyi, Alexandru Ruja 
Gribussy ş.a. 

Poeţi: Ştefan Fuli, Luminiţa Mihai Cioabă (şi 
prozatoare), Gelu Măgureanu, Marius Lakatos, 
Marian Ghiţă ş.a. 

Actori şi regizori: Moca Rudi, Vera Lingurar, 
Zita Moldovan, Sorin Sandu Aurel, Marcel Costea, 
Mădălin Mandin, Oana Rusu, Alina Şerban, Doiniţa 
Oancea, Dragoş Dumitru, Mihaela Drăgan, Andrei 
Şerban, Vali Rupiţă (regizor) ş.a. 

Artişti plastici: Eugen Raportoru (pictor, al cărui 
unchi, prin alianţă, a fost literatul Mircea Ciobanu), 
Ion Micuţă (grafician, dar şi poet şi saxofonist), Petre 
Marian (sculptor), artiştii - fotografi Rupa Marconi şi 
Mihaela Cîmpeanu (şi sculptor) etc.

Muzicieni: Johnny Răducanu, Florin Niculescu 
(violonist), Mădălin Voicu, Marin Petrache Pechea, 
Marius Mihalache, Damian Drăghici ş.a. 

Interpreţi de muzică lăutărească: Gabi Luncă, 
Panseluţa Fieraru, Valentina Mocanu, Mioara şi 
Paula Lincan, Cornelia Catanga-Pădureanu, Viorica 
de la Clejani, Rela Miron ş.a.

Solişti de muzică uşoară, de petrecere şi de 
manele, precum: Conect-R, Pepe, Aurel Pădureanu, 
Constantin Angheluţă, Elena Pascu, Nelu 
Ploieşteanu, Dan Armeanca, Sandu Ciorbă, Adrian 
de Vito, Nicolae Guţă, Nicu Paleru, Sorinel Copilul 
de Aur (Alexandru Sorinel), Elvis al Rromilor (Tudor 
Lakatos), Arun Durancea ş.a. 

Solişti–instrumentişti: George Udilă, Ion Miu şi 
fiul său George, Mieluţă Bibescu, Leonard Iordache, 
Marian Mexicanu, Marin Alexandru, Ioniţă de la 
Clejani, Şerban Izidor (violonist din Stâna, Satu 
Mare, a jucat în filmul „Gadjo dilo“), instrumentiştii 
din Taraful Clejani şi Zece Prăjini ş.a. 

Specialişti şi cercetători în domeniul ştiinţelor 
sociale, al antropologiei şi folclorului: Gheorghe 
Nicolae, Vasile Burtea, Mihai Surdu, Delia Grigore, 
Costică Băţălan ş.a.

Istorici: Petre Petcuţ, Ion Sandu, Mariana Sandu, 
Florin Manole ş.a.
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Romica Puceanu - regina muzicii lăutărești

Dona Dumitru Siminică - titanul muzicii lăutăreşti

Publicişti, ziarişti, editori: Vasile Ionescu, 
Gheorghe Păun-Ialomiţeanu, George Lăcătuş ş.a. 
În radiovizual: Carmen State, Carmen Marcu, 
Loredana Ciuraru, Adrian Constantin, Ciprian 
Necula, Sorin Aurel Sandu, Zita Moldovan, 
Valentin Rupiţă ş.a. 

Teologi: Pr. Gheorghe Velcu (Tr. Severin), Pr. 
Dumitrescu (Mureş), Pr. Nicolae (Raea Nuţă din 
Braşov), Pr. Nicolae Gangă ş.a.

Deputaţi: Gheorghe Răducanu, Nicolae Păun, 
Mădălin Voicu, Damian Drăghici.

Demnitari: Ivan Gheorghe, Ilie Dincă, Mariea 
Ionescu, Gruia Bumbu, Daniel Vasile ş.a.

Funcţionari rromi în structuri internaţionale: 
Nicolae Gheorghe, Valeriu Nicolae, Julius Rostas, 
Dan Doghi, Isabela Mihalache, Cristi Mihalache, 
Cerasela Bănică, Marius Tabă, Florin Nasture, 
Costel Bercuş, David Mark, Lavinia Olmazu ş.a. 

Funcţionari rromi în structuri guvernamentale 
sau locale: Dezideriu Gergely, Daniel Vasile, 
Claudia Bercuş, Grigore Mihai, Maria Ursu, 
Viorica Gotu, Grosu Săndel, Wili Oaie, Plebis 
Ivan, Mariana Buceanu, Mariana Sandu, Mariana 
Dincă, Dana Rozalia Varga, Gabriel Stoica, 
Mircea Dumitru (tânăr primar la Toflea, în judeţul 
Galaţi) ş.a.

Militari / Poliţişti rromi: col. Biţu, amiralul 
Răgălie ş.a.

Medici: Aurel Stanciu (Brăila), Virginia 
Pastacă (Bucureşti) ş.a., inclusiv chirurgi celebri 
contemporani. 

Lideri şi militanţi rromi: Ion Onoriu, Gabi 
Luncă, Ivan Gheorghe, Ion Cioabă, Rudi Varga, 
Nicolae Bologa, Viorel Bumbu, Octavian Stoica, 
Dumitru Ion Bidia, avocatul Nicolae Bobu, Ion 
Cioabă, Florin Cioabă, Constantin Pădureanu, 
Ioni Geza, Florin Motoi ş.a. 

Activişti rromi din organizaţii neguver-
namentale: Emilian Niculae, Vasile Ionescu, 
Costel Bercuş, Mariana Buceanu, Nicoleta Biţu, 
Letiţia Mark, Valentin Pepenel, Dan Doghi, Gelu 
Duminică, Ötvös Geza, Vaszi Robert, Magda 
Matache, Marian Mandache, Adi Vasile, Mihai 
Neacşu, Delia Grigore, Mihaela Zătreanu etc. 

Cadre didactice universitare, precum: prof. 
dr. Florea Chiriac (construcţii), lect. dr. Delia 
Grigore, conf. dr. Vasile Burtea, lect. drd. Letiţia 
Mark, sau profesori în licee şi şcoli, ca: Petre 
Rădiţă, Ion Rădulescu, Mirena Iovan–Cionca, 
Mihaela Zărtreanu, Ionel Cordovan, Nicolae 
Pandelică, Rodica Bătrâna, Loredana Mihaly, 
Gina Anton, Jupter Borcoi, Scripcariu Petronia, 
Danciu Elisabeta, Marin Creţu, Victor Gheorghe 
(şi primar la Cojasca - DB) ş.a. 
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Inspectori şcolari şi profesori: Ina Radu, Ilie Pipoi, Salomeea Romanescu, Anghel Năstase, Dan Mihoc, 
Iorga Nicolae, Ştefan Roman, Costică Băţălan, Paulina Mihai, Costică Alexe, Ştefana Feraru, Gheorghe 
Fieraru, Tudoriţa Ghiţă, Olga Markus, Ion Ionel, Ion Sandu, Angela Tică, Alexandru Graur, Elena Motaş, Nadia 
Gazsi, Gelu Neagu, Anca Negrea, Silviu Dulceanu, Mihaela Zătreanu, Gina Anton, Marius Căldăraru, Gazi 
Ştefan, Gheorghe Cinca, Ionel Cordovan, Daniela Ion, Anca Bechi, Petronia Scripcariu, Liliana Crăciunaş, 
Alina Lakatos, Diana Pruteanu, Daniela Pataca, Gheorghe Manda, Corina Ceamă, Margareta Mielu, Ionela 
Petre, Lepădatu Tache, Cristian Pădure, Florin Fleican, Elena Radu ş.a. 

Sportivi: boxerii Ilie Dragomir, Gheorghe Ştefan, Gheorghe Simion şi fii, Marian Negoescu (lupte greco – 
romane, Piteşti), fotbalistul Bănel Nicoliţă, antrenorul de fotbal Bănică Oprea (Mangalia) ş.a.

Oameni de afaceri: Nicolae Păun, Vasile Băiculescu (om de afaceri şi fost primar la Toflea), Ninel Potîrcă 
(fost preşedinte al Patronatului Oamenilor de Afaceri Rromi din România), Florin Motoi ş.a.

Revoluţionari rromi: Dumitru Dincă, Nucu Serafim, Martir Janos Paris, Nicolae Gheorghe, Emilian 
Niculae, Vasile Burtea, Aurel Buceanu, Şepteleanu şi Lache Cercel din Constanţa, Costică Eftimie (Braşov) ş.a.

Judecători de pace: Marin Constantin „Suta“, Ion Lăzărică din Dâmboviţa ş.a. 
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Materialul auxiliar “Rromanipen educţional“ este destinat cu precădere cadrelor didactice de la grupe de grădiniţă şi 
de la clase cu elevi rromi şi apare în contextul Campaniei UNICEF „Hai la şcoală!“, conţinând suporturile de curs ale 

formatorilor cooptaţi de Reprezentanţa UNICEF în România în cadrul sesiunilor de formare a educatorilor, învăţătorilor 
şi profesorilor, a directorilor de unităţi şcolare şi ai CJRAE – CMBRAE, a mediatorilor şi a consilierilor şcolari, a 

inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor, dar se adresează, deopotrivă, tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul educaţiei pentru rromi sau care o sprijină.

Responsabilitatea asupra conţinutului din textele publicate în prezentul volum revine în întregime autorilor.
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soluŢiile Şi entuziasmul  
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