
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca 

 

Proiectul ”Conexiuni multiculturale- societate unită” 

 

Modulul V 

Romii din Moldova: Cultură și tradiții. 

 

Obiectiv  general:   

Încurajarea dialogului  multicultural în spiritul valorilor democratice  europene între 5 raioane din R Moldova Telenești, Comrat, Taraclia, 

Soroca, Râșcani pentru armonizarea   coexistenței  interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză,  bulgară,  romă, rusă.  

 Obiectiv modul I:  

Favorizarea unui context de  cunoaștere a   entității rome din RM 

 

AGENDA FORMATORULUI 

 

1. Subiectul activității - Romii din Moldova: Cultură și tradiții 

2. Tipul activității - Atelier 

3. Obiective de formare  

a) Participanții  vor cunoaște  evoluția istorică, personalitățile de seamă, literatura şi arta, tradițiile și  arta populară a romilor 

b) Participanții   își vor dezvolta abilități de comunicare , și utilizare a resurselor informaționale la subiectul atelierului 

c) Participanții acceptă diversitatea ce contribuie la armonizarea relațiilor interetnice 

4. Strategia de formare  

a. Metode utilizate: Brainstorming, Discuție,  prezentare, rebus, vizionare film, PPT . 

b. Forme de activitate: activitate frontală, lucrul în grup, activitate individuală. 

c. Resurse necesare:  

                   Resurse materiale: tabla si foi de flipchart, markere, stikere, fise de  lucru 

                   Resurse tehnologice: calculator, proiector, conectare web, videouri,  etc 

5. Managementul timpului: Durata atelierului – 3 ore 

6. Strategia de evaluare: Tehnica de evaluare : Quize  Kahoot.    

7. Cuvinte şi concepte-cheie: etnie, multietnii, cultură, multiculturalitate, înțelegere, , Uniunea Europeană, politici europene 

 



Structura sesiunilor de formare.  

Managementul 

timpului 

Activitatea Algoritmul realizării Suporturi curricu-

lare, 

Necesități materi-

ale 

Sesiunea 1 . Evoluția istorică a romilor din R. Moldova 

15 minute 

 

 

Organizarea partici-

panților: Salut multi-

cultural 

Formatorul prezintă 

obiectivele şi agenda 

modul de desfășurare a 

activități.  

Exercițiu de încălzire: Salut multicultural. 

Repartizăm participanților câte o formă de salut în diferite 

limbi. Câte unul se vor saluta prin cuvântul primit, explicând 

cărei țări îi aparține și se vor prezenta spunându-și numele. 

10 minute 

Formatorul face o  evaluare a răspunsurilor și prezentă  

agenda atelierului, 5 minute 

Suport de curs 1.1 

Salutul în 35 de 

limbi  

Hârtie Xerox, toner 

45 minute A. Lucrul în echipă  Etnia  

B. Romă 

C. Prezentarea Evoluția 

istorică a romilor în 

RM 

D. Formatorul le explică  Evoluția istorică a romilor 

E.  35 minute 

Suport de curs 1.2 

Evoluția istorică a 

romilor PPT 

Ecran, proiector, 

laptop  

Sesiunea a II-a . Personalități de seamă ale comunității rome 

5 minute Domeniile de activi-

tate a personalităților 

de etnie romă 

F. Brainstorming: caracteristica psihologică a romilor, bulgari-

lor, găgăuzilor, moldovenilor, ucrainenilor, rușilor 

G. Fiecare participant va rosti o caracteristică pe care formatorul 

le va scrie pe foaie de flipchart.  

H. Formatorul vine cu caracteristicile comune ale portretului ro-

milor, 10 minute  

I. Suport de curs 1.3 

J. Caracteristica psi-

hologică 

 

 

Foaie de flipchart, 

marchere 

Hârtie xerox, toner,  

https://www.sto-

ryjum-

per.com/book/read/

87180495/5f4cfda6

56d9b#page/2  

30 minute Care sunt personali-

tățile de seamă ale co-

munității rome 

Familiarizăm audiența cu Personalitățile de seamă ale comu-

nității rome, utilizând prezentarea PPT cu același nume.  

30 minute; 

Suport de curs 1.4 

PPT Personalități 

de seamă ale comu-

nității rome 

 

Proiector, calcula-

tor, prezentarea, 

Foaie de flipchart, 

marchere 

https://www.storyjumper.com/book/read/87180495/5f4cfda656d9b#page/2
https://www.storyjumper.com/book/read/87180495/5f4cfda656d9b#page/2
https://www.storyjumper.com/book/read/87180495/5f4cfda656d9b#page/2
https://www.storyjumper.com/book/read/87180495/5f4cfda656d9b#page/2
https://www.storyjumper.com/book/read/87180495/5f4cfda656d9b#page/2


15 minute Rebus Descoperă mi-

noritatea națională 

Sarcină individuală. Pentru a recapitula  cunoștințele oferim 

participanților posibilitatea să rezolve un rebus. Motivăm pe 

cel care a  rezolvat   primul un mic suvenir.  10 minute. 

Suport de curs 1.5 

Rebus:  

Hârtie xerox, toner 

https://lear-

ningapps.org/view1

1080109?fbclid=Iw

AR2gILYIz9CN5E

344Z8mAtbCLdsQ

70pS_NNwx-

PUfBm6MKhm3_

Z7f6isj_sA  

Sesiunea a III. Literatura și arta romilor 

15 minute Lucrul în echipă: jocul 

puzzle: Costumele na-

ționale din RM 

Găsește elementele costumului național: rus, ucrainean, bul-

gar, găgăuz, evreiesc, moldovenesc, rom. 
Suport de curs 1.6 

Costumele națio-

nale din RM 

Puzzle, foaie flip-

chart 

https://lear-

ningapps.org/watch

?v=purm2f85j20&f

bclid=IwAR0RTU

yhd95U5X57Rfn2

H0h4zMmqzLazhL

iDjXAVhPmGU8rJ

kuwaMp-kDKI  

50 minute a) Literatura și arta romi-

lor 

Familiarizăm audiența cu Literatura și arta romilor, utilizând 

prezentarea PPT cu același nume.  

 

Suport de curs 1.7 

PPT Literatura și 

arta ale comunității 

rome 

Calculator, proiec-

tor 

10 minute Evaluare    

Sesiunea a IV. Tradițiile și arta populară a romilor 

https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/view11080109?fbclid=IwAR2gILYIz9CN5E344Z8mAtbCLdsQ70pS_NNwxPUfBm6MKhm3_Z7f6isj_sA
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI
https://learningapps.org/watch?v=purm2f85j20&fbclid=IwAR0RTUyhd95U5X57Rfn2H0h4zMmqzLazhLiDjXAVhPmGU8rJkuwaMp-kDKI


15 minute Lucrul în echipă: jocul 

puzzle: Istoria romilor, 

personalități, îndelet-

niciri 

Le propunem elevilor să descopere puzzle cu trei tematici: is-

toria, personalități, îndeletniciri 

Suport de curs 1.6 

Costumele națio-

nale din RM 

Puzzle, foaie flip-

chart 

https://lear-

ningapps.org/view1

0844940?fbclid=Iw

AR2cjQx6O53oj1

Or7LEHO-

pYnBXfrlGIwdUth

QHgzE98FHl-

C07hO2PTq4QQ 

50 minute b) Literatura și arta romi-

lor 

Familiarizăm audiența cu Tradițiile și arta populară a romilor, 

utilizând prezentarea PPT cu același nume.  

 

Suport de curs 1.7 

PPT Tradițiile și 

arta populară a co-

munității rome 

 

10 minute Evaluare    

 

Suport de curs  nr.1.1  

Salutul în 35 de limbi 

Când te întâlnești cu un prieten sau o rudă, cum îi saluți, în general? Cei mai mulți ar spune „Bună”, alţii preferă „Salut”. Fiecare are diferite 

forme de a saluta pe cineva. Dar cum se salută în alte limbi? Poate ai un prieten sau un coleg pe care vrei să-l surprinzi... 
 

1 . Arabă ( Orientul Mijlociu ) - Marhaba 

2 . Armeană ( Armenia ) - Barev dzez 

3 . Bască ( Spania şi Franţa ) - Kaixo 

4 . Belarusă ( Belarusia ) - Dobri Dzen 

5 . Bengali ( India ) - Namoshkar 

6 . Bulgară ( Bulgaria ) - Zdravei 

7 . Birmanez ( Birmania ) - Min GA la BAA 

8 . Cantoneză ( China ) - Nei Ho 

9 . Cambodgienă ( khmer ) ( Cambodgia ) - 

Joom Reab Suor 

10 . Catalană ( Spania ) - Hola 

11 . Cehia ( Czech Republic ) - Ahoj 

12 . Daneză ( Danemarca ) - Goddag 

13 . Olandeză ( Olanda ) - Goedendag 

14 . Finlandeză ( Finlanda ) - Hyvää päivää / 

https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
https://learningapps.org/view10844940?fbclid=IwAR2cjQx6O53oj1Or7LEHOpYnBXfrlGIwdUthQHgzE98FHl-C07hO2PTq4QQ
http://www.apropo.ro/wow/turistii-chinezi-nu-mai-au-voie-sa-se-scobeasca-in-nas-11453869


instituţii de învăţământ superior 

15 . Franceză ( Franţa ) - Bonjour 

16 . Germană ( Germania ) - Guten Tag 

17 . Greacă ( Grecia ) - TiA Sas 

18 . Hawaii ( Hawaii ) - Aloha 

19 . Ebraică ( Israel ) - Shalom 

20 . Hindi ( India ) - Namaste 

21 . Italiană ( Italia ) - Ciao 

22 . Japoneză ( Japonia ) - Konnichiwa 

23 . Mandarină ( China ) - Ni Hao 

24 . Nepaleză ( Nepal ) - Namaste 

25 . Persană ( Iran ) - Salaam 

26 . Poloneză ( Polonia ) - Dzien dobry 

27 . Portugheză ( Portugalia , Brazilia ) - Olá 

28 . Punjabi ( Punjab , India ) - Sat Sri Akal 

29 . Rusă ( Rusia ) - Privet 

30 . Spaniolă ( America de Sud şi Centrală , 

Spania ) - Hola 

31 . Suedeză ( Suedia ) - Hej 

32 . Thai ( Thailanda ) - Sawadee krap ( pen-

tru femei ) ; Sawadee ka ( de sex masculin ) 

33 . Turcă ( Turcia ) - Merhaba 

34 . Urdu ( Pakistan ) - Asalam alaykum 

35 . Vietnameză ( Vietnam ) – Chao 
 

Suport de curs 1.2 

Prezentarea PPT - Evoluția istorică a romilor 

Suport de curs 1.3 

Brainstorming: caracteristica psihologică a romilor, bulgarilor, găgăuzilor, moldovenilor, ucrainenilor, rușilor 

 

Țigani 
Furători, guralivi, minciunoși, analfabeți, leneși, needucați, cerșetori, muzicali, gălăgioși, spirit comercial, mândri, ambițioși, adaptabili, optimiști, 

solidari, curați, meşteri, iubesc tradițiile, obiceiurile, liberi, veseli, uşuratici, neorganizaţi, umblă cu ghicitul, nu muncesc, un popor fără noimă, hoţi 

de cai. 

 

Moldovenii 

veseli, ospitalieri, cântăreți, dansatori, blânzi, blajini, pacificatori, răbdători, simpatici, respectuoși, cumsecade, muncitori, mărinimoși. 

mai puţin educaţi, mai puţin urbani, mai labili (inconsecvenţă, lipsă de curaj, nehotărâţi, maleabili), mai uşor de păcălit decât alte etnii, uneori 

umili.  

 

Ruşii 

oameni sinceri, cu suflet mare, gata oricând să se sacrifice pentru prieteni, neîndurători cu duşmanii.  

Beţivi, hrăpăreţi, imprevizibili, comuniști şi imperialiști 

 

Ucrainenii 

http://www.apropo.ro/news/regina-spaniei-atacata-de-un-barbat-complet-dezbracat-11399148


ţin la tradiţiile lor comunicativi, veseli, petrecăreţi, au umor, cântă, mânâncă şi dansează bine, harnici, ingenioşi, descurcăreţi, izbândesc în ceea ce 

îşi propun. 

 

Găgăuzii 

Gospodari, creştini de origine turcă, iuţi, muncitori, tradiţii bogate, petrecăreţi, uniţi, iubesc libertatea şi dreaptatea  

Proşti, agresivi, şireţi, obraznici. 

 

Bulgarii 

Oameni harnici, gospodari, cu succes în domeniul economic, punctuali, deştepţi, avuţi, strângători, civilizaţi, pragmatici, calculaţi, atenţi, gândesc 

mult iar apoi iau o decizie bună, uniţi, solidari, ţin la tradiţiile lor. 

 

Evreii 

ţin foarte mult la comunitatea lor, se ajută reciproc, deştepţi, culţi, descurcăreți, profesionali, înclinaţi spre afaceri.  

Nu sunt foarte cinstiţi, se cred mai deştepţi decât ceilalţi, sunt cinici, te cumpără şi te vând oricând au ocazia, îi desconsideră pe ceilalţi. 

 

 

Suport de curs 1.4 

PPT Personalități de seamă ale comunității rome 

 

 

Suport de curs nr. 1.5  

Rebus Descoperă minoritatea națională  

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veți descoperi denumirea minorității naționale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 2 3 4 5  

       F I E R A R   1 

      C A N T A R E T  2 

       D A N S A T O R 3 

      S C R I I T O R  4 

G H I C I T O A R E      5 

                

    L A U T A R      6 

   C E R S A T O R     7 



1. potcoavă, sapă, gard  

2. microfon, melodie  

3. scenă, muzică, pantofi 

4. peniță, foaie, carte 

5. mâna, viitor, bani 

6. vioară, scenă, nuntă 

7. mâna, asfalt, cutie, bani 

8. afacere, bani, palate 

9. scenă, rol, teatru, public 

 

Suport de curs nr. 1.6 

jocul puzzle: Costumele naționale din RM 

 B U S S I N E S M A N    8 

         A C T O R  9 

         B       



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 





 





 



 



Suport de curs 1.7 

PPT literatura și arta ale comunității rome 

 

 

 

Bibliografie: 

https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2020/04/21/tiganiada/?fbclid=IwAR0XOTYkFm3y_zawSmCFjiaff6x2iiuNWZz07DjOLgfxXij-

lisdBHTyKeCc 

 

„Țiganul” - 1994 

https://www.youtube.com/watch?v=FzfG2ykgl4k 

 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/spiski-literatury/1068-akh-drugi-chavale-romale-luchshie-knigi-o-tsyganakh?fbclid=IwAR2in-

Vzptd2b5baHG9fxwS7dv5-QUfWpBk29orPZdvt6hynmLmm9Jq8SjxM 

 

https://vk.com/topic-42792156_27058237 

https://www.litmir.me/br/?b=206997 

 

Fericirea țiganilor 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt6MQJchFbU 

 

„Țiganul” 

https://www.youtube.com/watch?v=bRCIX-UvK8o 

 

Ultima șatră 

https://www.youtube.com/watch?v=QHW3wEJgubE 

https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2020/04/21/tiganiada/?fbclid=IwAR0XOTYkFm3y_zawSmCFjiaff6x2iiuNWZz07DjOLgfxXijlisdBHTyKeCc
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2020/04/21/tiganiada/?fbclid=IwAR0XOTYkFm3y_zawSmCFjiaff6x2iiuNWZz07DjOLgfxXijlisdBHTyKeCc
https://www.youtube.com/watch?v=FzfG2ykgl4k&fbclid=IwAR374grDJUHuVeUC-LPwDLuhqcnyiZ0wCjLRDfQqb6bPn_MqVrHGbPtGtIM
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/spiski-literatury/1068-akh-drugi-chavale-romale-luchshie-knigi-o-tsyganakh?fbclid=IwAR2inVzptd2b5baHG9fxwS7dv5-QUfWpBk29orPZdvt6hynmLmm9Jq8SjxM
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/spiski-literatury/1068-akh-drugi-chavale-romale-luchshie-knigi-o-tsyganakh?fbclid=IwAR2inVzptd2b5baHG9fxwS7dv5-QUfWpBk29orPZdvt6hynmLmm9Jq8SjxM
https://vk.com/topic-42792156_27058237?fbclid=IwAR3nLNa_4ARlrqDmxh1Wgg4crZ9ucTH3Okl4MmWCQcqIXAnMa0WmZshYXDc
https://www.litmir.me/br/?b=206997&fbclid=IwAR374grDJUHuVeUC-LPwDLuhqcnyiZ0wCjLRDfQqb6bPn_MqVrHGbPtGtIM
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6MQJchFbU&fbclid=IwAR2lo_847fCsvhAs7oqelE8v25YELyAZ0KCJjzph76S4ZkIYn0yJ7Q61IYw
https://www.youtube.com/watch?v=bRCIX-UvK8o&fbclid=IwAR1VWOll2DsPR0VBfGmL_uD-cvEFf4s9Hm5JPzUBtpCE259Gt9hg9HSytB8
https://www.youtube.com/watch?v=QHW3wEJgubE&fbclid=IwAR0zbE6ElsFSIqb_OY4-68ACa33wQAlvUSZYgZqBBZRYEQr3JnKi_AQl36Q

