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Prefață 

 

 

Despre o consecvență bihoreană cu reverberație la nivel național 

 Există în ținutul bihorean, dar mai cu seamă în aria de cuprindere a Școlii Ineu și a altor 

unități de învățământ partenere (ca, de pildă, Școala Tămașda) deja o tradiție în sprijinirea 

efectivă a demersului didactic pentru rromi, cu o vechime de peste două decenii. Căci, în anul 

1999, o inspectoare pentru școalrizarea rromilor, Gabriella Pásztor, de la structura județeană de 

resort, avea să-l identifice pe tânărul Ionel Cordovan, atunci un cadru didactic de limba română, 

debutant la Ineu,care doar ce terminase liceul, ca fiind un potențial participant rrom pentru 

cursurile intensive de vară de limba și metodica predării limbii rromani organizate de Ministerul 

Educației și de partenerii săi. Așa, Ionel Cordovan ajunge în vara anului 2000, la Călimănești, la 

ediția a doua a acestor cursuri naționale, fiind repartizat exact în grupa la care noi asiguram 

predarea, la „avansați”, în cadrul căreia Ionel Cordovan s-a remarcat prin simțul său nativ și 

cultivat prin muncă în direcția studierii limbilor.  

 De atunci, din septembrie 2000, când vine ca profesor de limba rromani pentru idiomul rrom 

vorbit de el acasă, Ionel Cordovan își desăvârșește pregătirea, răstimp de trei ani, la o secție 

destinată formării de viitori “institutori – profesori de limba rromani”, din cadrul Universității 

din București, pe care, în iulie 2003, o absolvă ca șef de promoție. Își ia definitivatul, iar din vara 

anului 2005 este invitat să ia parte, alături de noi, la cursurile intensive de limba rromani 

comună, desfășurate anual, la nivel de țară, cu participarea unor potențiale cadre didactice de 

limba rromani.  

 Nu avem aici spațiul necesar să prezentăm exemplara evoluție profesională a lui Ionel 

Cordovan, căci lucrul acesta l-am făcut recent (v. p. 61-63 în vol. “Gheorghe Sarău, Promotori ai 

limbii rromani în România. Confesiuni și biografii, București: Sigma, 2020, 256 p. ISBN: 978-

606-727-442-4), unde, de altfel, el însuși își prezintă confesiunea, Cui datorez eu dezvoltarea 

mea profesională?, la p. 63-65. 

 Ionel Cordovan însă nu s-a îngrijit egoist doar să se perfecționeze pe sine, în decursul celor 

15 ani de colaborare efectivă a noastră (1995-2020) – înregistrând rezultate inedite la nivel 

național și internațional, ce se înscriu într-un larg evantai de activități și abordări (subiecte de 

limba rromani elaborate pentru tot ceea ce poate necesita un învățământ organizat pentru o limbă 

maternă, curricula - programe școlare pentru studierea și predarea limbii rromani, a istoriei și 

tradițiilor rromilor -, manuale școlare de limba rromani concepute ca autor și co-autor pentru 
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clasele I – a X-a, de matematică în limba rromani comună destinate claselor primare, activitate 

de formator național în cadrul unor cursuri de pregătire a profesorilor de limba rromani, a 

cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi rromi etc etc) – dar, și mai ales, Ionel 

Cordovan s-a preocupat de elaborarea unor materiale auxiliare pentru astfel de nevoi, de bună 

seamă, vizând, cu precădere,  producerea de instrumente de lucru necesare colegilor săi din 

învățământul preuniversitar (ghiduri, monografii, dicționare ș.a.).  

 E de remarcat faptul că asistăm deja la o consecvență locală, dar cu intenție și cu efecte 

benefice la nivel de țară, când vorbim de reușitele instrumente de lucru auxiliare elaborate la 

inițiativa și sub îndrumarea sa, alături de colaboratori din Școala Ineu și din alte unități de 

învățământ bihorene. Iată că după Ghidul profesorului de limba rromani, apărut în 2017 la 

Oradea (Editura PRIMUS, 278 p., ISBN: 978-973-0-25128-9), sub îndrumarea autorului 

principal, Ionel Cordovan, alături de Gheorghe Sarău, Noemi Cordovan și Mariana Baicu, se 

publică acest nou volum (de data aceasta, autorii fiind: Ionel Cordovan, Gheorghe Sarău, 

Mariana Baicu, Noemi Cordovan, Daniela Roxin, Mirela Avram), în cadrul unui proiect 

educativ, „Caravana prieteniei”, cu sprijinul financiar oferit de Școala Gimnazială „Puiu Sever” 

Ineu și de partenerii săi: Fundația Ruhama și Asociația Comunitară „Amare Phrala”. 

 În treacăt fie spus, Școala Ineu și partenerii săi dovediseră deja, cu începere din anul 2012, o 

atenție lăudabilă direcționată spre legătura dintre școală și comunitate, din perspectiva susținerii 

unui învățământ în limba rromani, elaborând și finanțând apariția unor lucrări, precum: Rromii în 

comunitatea locală Ineu (Oradea: Editura Primus, 2012, 110 p.; ISBN: 978-606-8318-29-5, 

monografie apărută cu finanțare din partea CNCR Romani Kher și realizată de autorii Ionel 

Cordovan, Gheorghe Sarău, Mariana Baicu și Liviu Gurău); Monografia satului Ineu (Oradea: 

Editura PRIMUS, 2014, 176 p., ISBN 978-606-707-013-2), cu autorii Ionel Cordovan 

(coordonator); Maria Crăciun; Mariana Baicu; Edda Puiu; Gheorghe Sarău; Liviu Gurău, dar și a 

unui inedit Ghid de conversație român – rrom - englez – maghiar, tipărit în 2016, la aceeași 

editură orădeană, “PRIMUS” (188 p., ISBN 978-973-0-23164-9), avându-i ca autori și 

traducători pe Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan și Noemi Cordovan - pentru limba rromani și 

română -, pe Katalin Lobonț și Mirela Daniela Avram – pentru componenta în limba engleză -, și 

pe Edda Puiu – pentru limba maghiară, prof.  Mariana Baicu fiind redactor. 

 Ghidul profesorului de limba rromani, ce ocazionează prezentarea de față, vine în 

sprijinul cadrelor didactice din școlile în care aceștia predau limba și literatura rromani, cu 

începere de la grădiniță și terminând cu clasele de liceu (mostre de planificări, modele de 

subiecte de toate tipurile, informații legate de structura anului școlar, alte instrumente de lucru), 

ba, mai mult, răspunde nevoilor de perfecționare continuă în scopul pregătirii de către aceștia a 

unor examene profesionale de profil,  desfășurate la nivel național și județean (mostre rezolvate 
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de subiecte, prezentări ale unor chestiuni lingvstice absolut necesare în rezolarea  subiectelor de 

titularizare, definitivat ori pentru cele de gradul didactic II).  

 Felicitări inițiatorilor bihoreni, dar – mai cu seamă – coordonatorului, prof. Ionel 

Cordovan, director adjunct la Școala Ineu,  inspector pentru învățământul în limba rromani din 

județul Bihor.   

 

prof. univ. dr. Gheorghe Sarău                  București, 30 septembrie 2020 
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DATE PERSONALE 
 

 

Numele și prenumele …………………………………………................……….. 

Data și locul nașterii ………………………………...……………...............…… 

Studii (Universitate, Facultate, Specializare, anul absolvirii): 

 ISCED 3 (liceu): …………………………………...........…..............…....… 

…………………………………………………………..............…………............... 

 ISCED 5 (colegiu): …………………….......................................…...........… 

…………………………………………………………...………...........…............... 

 ISCED 6 (licență): …………………….….................................................… 

…………………………………………………………...…………..............………

ISCED 7 (masterat): …………………….........................................…................… 

…………………………………………………………...………….............….…… 

 ISCED 8 (doctoratrat): ……………………....................................…......… 

…………………………………………………………...………….............….…… 

Vechimea în învățământ ……………………………………...............………...… 

Statutul (titular / suplinitor) ………………………………..............…………….. 

Gradul didactic (anul și nota obținută):  

- Definitivat:  ……………………………………………………………..….. 

- Gradul II: ………………………………………………………….…..…... 

- Gradul I: ………………………………………………………….……..…. 

Calificativ obținut în anul școlar precedent: ………….............………………... 

Cursuri de perfecționare în ultimii 5 ani: 

……………………………………………………………………............……… 

……………………………………………………………………............……… 

……………………………………………………………………............……… 

……………………………………………………………………............……… 

……………………………………………………………………............……… 

……………………………………………………………………............……… 

……………………………………………………………………............……… 
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI PROFESORULUI 

DE LIMBA RROMANI 
 

I. DATE PERSONALE 

1. Structura anului școlar 

2. Încadrarea (clase, nr.de ore) 

3. Orarul 

4. Fişa postului 

5. Calendarul activităților pe anul în curs 

6. Curriculum Vitae 

7. Raport de autoevaluare 
 

II. ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ 

1. Programa şcolară 

2. Microprogramele pentru opționalele propuse 

3. Planificarea materiei (planificarea anuală și planificarea pe unități de învățare) 

4. Proiecte didactice 

5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora și observațiile-concluziile ce se 

impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învățare sau testele date la sfârșit de 

semestru sau an școlar) 

6. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite 

de elevi) 

7. Fișe de lucru (pe clase, pe nivel de performanță vizat) 

8. Catalogul profesorului 

9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunoștințelor 

10. Lista materialului didactic existent 

11. Fișe cu asistențele la ore 
 

III. PERFORMANȚE 

1. Calendarul Olimpiadelor, concursurilor școlare 

2. Subiecte propuse 

3. Tabel nominal cu elevii selecționați și pregătiți pentru aceste concursuri 

4. Planificarea pregătirii suplimentare 

5. Prezența la pregătiri 

6. Rezultatele obținute la diferite faze 
 

IV. PROIECTE PERSONALE 

1. Lista cu proiecte pe care ni le-am propus pe o anumită perioadă 
 

V. PERFECȚIONARE  

1. Evidența clară a activităților de perfecționare organizate la nivelul unității de învățământ 

(catedra, consilii profesorale) sau de CCD-ISJ, diplome, certificate 
 

VI. MATERIALE  

1. Scrisori metodice, regulamente, publicații, adrese MEC, ISJ, etc 
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ÎNCADRAREA ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 
 

Unitatea de înățământ Disciplina Clasa 

Nr. Ore / 

săpt. - TC1 

Nr. ore / 

săpt. – CDȘ2 

TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL   

 
 

                                                        
1 trunchi comun 
2 curriculum la decizia școlii 
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ORARUL PROFESORULUI 

AN ȘCOLAR ................./.................... 

 
 

Ora LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 
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ORDIN nr. 3120 din 29 ianuarie 2020 

privind structura anului şcolar 2020-2021 

 
Având în vedere art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 15 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, 

 

 
ministrul educației și cercetării 

emite prezentul ordin: 

 
 

ART. 1 (1) Anul şcolar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 

august 2021 și are 34 de săptămâni de cursuri Cursurile anului școlar 2020-2021 încep la data 

de 14 septembrie 2020.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: 

a) pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de 

cursuri și se încheie în data de 4 iunie 2021; 

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 11 

iunie 2021; 

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la 

lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri. 

 

ART. 2 Anul şcolar 2020 - 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează: 

Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 

ianuarie 2021. 

Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020. 

În perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din 

grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. 

Vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021. 

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021. 

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 - duminică, 7 februarie 2021. 

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie - 18 iunie 

2021. 

Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021. 
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Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021. 

Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021. 

Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021. 

Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021. Vacanţa de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - 

data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 - 2022. 

ART. 3 În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de 

muncă aplicabil nu se organizează cursuri. 

ART. 4 Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice 

ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua internaţională a educaţiei. 

ART. 5 (1) Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 

iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unităţii de învăţământ. 

(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin 

lucrările scrise semestriale (tezele). 

(3) Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică din învăţământul profesional şi din 

învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată 

programului "Şcoala altfel". 

ART. 6 Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu 

cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului. 

ART. 7 Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada 

vacanţelor de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare. 

ART. 8 (1) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii 

excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada 

vacanţelor şcolare. 

ART. 9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de 

certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în 

clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei şi cercetării. 

ART. 10 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele 

şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ART. 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 

Bucureşti, 29 ianuarie 2020 

Nr. 3.125 
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CALENDAR ŞCOLAR 2020-2021 
SEMESTRUL I  

LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 

Săpt. 
CP-IV 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10  11 12 13     14 15 16 

V-XII 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11  12 13 14     15 16 17 

L 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 

M 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

M 16 22 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

J 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

V 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

S 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

D 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 
 

SEMESTRUL al II -lea  

LUNA FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 

Săpt. 
CP-IV  17 18 19 20 21 22 23 24   25 26 27   28 29 30 31 32 33 

V-XII  18 19 20 21 22 23 24 25   26 27 28   29 30 31 32 33 34 

L 1 8 15 22 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 

M 2 9 16 23 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 

M 3 10 17 24 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 

J 4 11 18 25 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 

V 5 12 19 26 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 

S 6 13 20 27 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 

D 7 14 21 28 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 
 

SEMESTRUL I: 16 / 17 SĂPTĂMÂNI SEMESTRUL  AL  II LEA: 17 SĂPTĂMÂNI 

ȘCOALA ALTFEL: 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021 

Cursuri: luni, 14 septembrie 2020 – marți, 22 decembrie 2020 Cursuri: luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021  

Vacanţă învățământul primar: 26 octombrie –1 noiembrie 2020 Vacanţa: vineri, 2 aprilie 2021– duminică, 11 aprilie 2021  

Vacanţa de iarnă: miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică,10 ianuarie 2021 Cursuri: luni,10 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021  

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2021 – vineriri, 29 ianuarie 2021 Vacanţa: vineri, 30 aprilie 2021– duminică, 9 mai 2021  

Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 30 ianuarie 2021- duminică, 7 februarie 2021  Cursuri: luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021 

Zile libere: 30 Noiembrie, 1Decembrie  Zile libere: 1 Iunie 
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ORDIN nr. 3371 din 12 martie 2013 
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei 

privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar 

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 5 aprilie 2013 

 

Data intrării în vigoare: 05 aprilie 2013 

 

În conformitate cu prevederile art. 64 - 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

ART. 1 

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzut în anexa nr. 

1. 

ART. 2 

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile 

minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 2. 

ART. 3 

Elevii aparţinând minorităţilor naţionale care învaţă în unităţi de învăţământ cu predare 

în limba română au dreptul să studieze în învăţământul primar limba maternă. Numărul de ore 

alocate este prevăzut în anexa nr. 3. 

ART. 4 

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi 

suplimentar de artă - muzică, prevăzut în anexa nr. 4. 

ART. 5 

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi 

suplimentar de artă - coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5. 

ART. 6 

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat 

sportiv, prevăzut în anexa nr. 6. 

ART. 7 

Planurile-cadru de învăţământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul 

şcolar 2013 - 2014 la clasa pregătitoare şi la clasa I, începând cu anul şcolar 2014 - 2015 la clasa 

a II-a, iar din anul 2015 - 2016 la clasele a III-a şi a IV-a. 

ART. 8 

(1) În anul şcolar 2013 - 2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învăţământ 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.686/2003*), iar la clasele 

a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004*). 

*) Ordinele ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr 4.686/2003 şi nr. 5.198/2004 

nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

(2) În anul şcolar 2014 - 2015, la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de 

învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004. 
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ART. 9 

Se aprobă Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar, prevăzută în anexa nr. 7. 

ART. 10 

În conformitate cu art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi 

profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând 

cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a 

participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisă a elevului major, 

respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu 

frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În 

mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 

condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

ART. 11 

Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ 

în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile 

unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ART. 12 

Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

ART. 13 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul educaţiei naţionale, 

Remus Pricopie 

 

Bucureşti, 12 martie 2013. 

Nr. 3.371. 
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ANEXA 1 la OMEN 3371 din 12.03.2013  

 

Planul - cadru de învățământ pentru învățământul primar 

 

Arii Discipline 

Clasa 

P I II III IV 

Limbă şi comunicare 

Limba şi literatura română3 5 7 6 5 5 

Limba modernă 1 1 1 2 2 

Matematică şi ştiinţe 

ale naturii 

Matematică4 3 

1 

3 

1 

4 4 4 

Ştiinţe ale naturii 1 1 1 

Om şi societate 

Istorie  - - - - 1 

Geografie - - - - 1 

Educaţie civica - - - 1 1 

Religie 1 1 1 1 1 

Educaţie fizică, sport 

şi sănătate 

Educaţie fizică 2 2 2 2 2 

Joc şi mişcare - - - 1 1 

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1 

Arte 

Arte vizuale şi abilităţi 

practice 

2 2 2 2 1 

Tehnologii 

Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - - 

Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21 

Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21 

Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22 

 

                                                        
3 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română. 
4 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului. 
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ANEXA 2 la OMEN 3371 din 12.03.2013  
 

Planul - cadru de învățământ pentru învățământul primar 

în limbile minorităților naționale 

 

Arii Discipline 

Clasa 

P I II III IV 

Limbă şi comunicare 

Limba şi literatura română5 3 4 4 4 4 

Limba şi literatura maternă6 5 7 6 5 5 

Limba modernă 1 1 1 2 2 

Matematică şi ştiinţe 

ale naturii 

Matematică7 3 

1 

3 

1 

4 4 4 

Ştiinţe ale naturii 1 1 1 

Om şi societate 

Istorie  - - - - 1 

Geografie - - - - 1 

Educaţie civica - - - 1 1 

Religie 1 1 1 1 1 

Educaţie fizică, sport 

şi sănătate 

Educaţie fizică 2 2 2 2 2 

Joc şi mişcare - - - 1 1 

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1 

Arte 

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1 

Tehnologii 

Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - - 

Număr total de ore trunchi comun 22 24 24 24 25 

Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Număr minim de ore pe săptămână 22 24 24 24 25 

Număr maxim de ore pe săptămână 23 25 25 25 26 

                                                        
5 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română. 
6 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba maternă. 
7 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului. 
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ANEXA 3 la OMEN 3371 din 12.03.2013  

Planul - cadru de învățământ pentru învățământul primar 

pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care 

studiază în limba română 
 

Arii Discipline 

Clasa 

P I II III IV 

Limbă şi comunicare 

Limba şi literatura română8 5 7 6 5 5 

Limba şi literatura maternă9 3 4 4 4 4 

Limba modernă 1 1 1 2 2 

Matematică şi ştiinţe 

ale naturii 

Matematică10 3 

1 

3 

1 

4 4 4 

Ştiinţe ale naturii 1 1 1 

Om şi societate 

Istorie  - - - - 1 

Geografie - - - - 1 

Educaţie civica - - - 1 1 

Religie 1 1 1 1 1 

Educaţie fizică, sport 

şi sănătate 

Educaţie fizică 2 2 2 2 2 

Joc şi mişcare - - - 1 1 

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1 

Arte 

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1 

Tehnologii 

Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - - 

Număr total de ore trunchi comun 22 24 24 24 25 

Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Număr minim de ore pe săptămână 22 24 24 24 25 

Număr maxim de ore pe săptămână 23 25 25 25 26 

                                                        
8 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română. 
9 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba maternă. 
10 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului. 
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ANEXA 7 la OMEN 3371 din 12.03.2013  

 

Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ 

pentru învăţământul primar 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART. 1 

Prezenta metodologie reglementează aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar. 

 

ART. 2 

În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni: 

a) plan-cadru de învăţământ - document de politică educaţională care reflectă 

parcursul de învăţare pe care şcoala îl oferă copiilor pe durata unui nivel de învăţământ, 

precizând disciplinele obligatorii (trunchiul comun) studiate de elevi pe parcursul fiecărui an 

şcolar şi numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum şi numărul de ore care pot fi 

alocate disciplinelor opţionale (curriculum la decizia şcolii/CDS); 

b) arie curriculară - grupaj de discipline şcolare care transpun didactic domenii înrudite 

din cunoaşterea umană. La nivelul proiectării programelor şcolare, gruparea pe arii curriculare 

favorizează coerenţa orizontală între discipline şi economia de timp şcolar prin transferurile 

conceptuale şi metodologice care se realizează între discipline înrudite; 

c) trunchi comun - ofertă educaţională de parcurs în mod obligatoriu de către toţi elevii 

care urmează acelaşi tip de program de formare; 

d) CDS (curriculum la decizia şcolii) - ofertă educaţională propusă de şcoală, adecvată 

pe cât posibil specificului local, intereselor şi nevoilor elevilor; 

e) plajă orară - număr variabil de ore pe săptămână alocat unei/unor discipline opţionale 

din planul-cadru de învăţământ, şcoala fiind cea care îl decide; 

f) schemă orară - modalitate concretă prin care clasele şi şcolile îşi alcătuiesc 

programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun şi orele stabilite pentru CDS; schemele 

orare ale claselor formează împreună schema orară a şcolii. 

 

II. ELABORAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL 

PRIMAR 

 

ART. 3 

Construcţia planului-cadru de învăţământ are în vedere realizarea dezideratelor profilului de 

formare al copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de domeniile de 

competenţe-cheie specificate în art. 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. În mod concret, până la finalul clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea 

unui nivel de performanţă elementar în formarea următoarelor competenţe: 

1. Utilizarea modalităţilor de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în cel 

puţin o limbă străină, într-o varietate de situaţii: 

 

1.1. Utilizarea corectă a limbii române şi a limbajului însuşit la disciplinele studiate. 

1.2. Operarea cu mesaje verbale şi nonverbale, accesibile vârstei, pentru a elabora şi 

transmite mesaje care exprimă idei, experienţe, sentimente. 

1.3. Adaptarea propriei comunicări la contexte de viaţă din mediul cunoscut. 

2. Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a 

instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, 

extraşcolare şi profesionale: 
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2.1. Utilizarea capacităţilor formate în scopul rezolvării de probleme simple, în contexte 

date. 

2.2. Folosirea unor raţionamente simple în vederea luării de decizii în contexte familiare. 

2.3. Folosirea metodelor de investigare însuşite, pentru explorarea unor procese naturale şi 

sociale simple. 

 

3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială: 

3.1. Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor copilului. 

3.2. Relaţionarea corectă cu persoanele cu care intră în contact şi asumarea unor roluri în 

contexte familiare. 

3.3. Cooperarea în grupurile de apartenenţă şi acceptarea competiţiei. 

3.4. Respectarea diversităţii întâlnite în contexte familiare; identificarea unor elemente 

relevante pentru identitatea proprie. 

3.5. Prevenirea conflictelor prin manifestarea unui comportament bazat pe respect, toleranţă, 

grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

3.6. Folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare în contexte şcolare şi 

extraşcolare adaptate vârstei. 

 

4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii: 

4.1. Identificarea unor obiective de învăţare corespunzătoare atât propriilor interese şi 

aptitudini, cât şi influenţelor educative exercitate de şcoală şi familie. 

4.2. Folosirea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează autonomia, disciplina şi 

perseverenţa, în scopul rezolvării de probleme în contexte familiare. 

4.3. Exersarea responsabilităţii pentru propria învăţare. 

4.4. Folosirea, la nivelul vârstei, a unor tehnici noi de informare şi comunicare.  

4.5. Exersarea procedeelor şi a instrumentelor de creare a conţinutului informaţional în 

spaţiile virtuale, prin activităţi de învăţare specifice vârstei şi dezvoltării personale (de exemplu, 

constituirea portofoliilor de învăţare, portofolii artistice, elaborarea unor pagini personale sau de 

grup, wiki, bloguri etc.). 

 

5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele; 

5.1. Cunoaşterea unor valori referitoare la şcoală, familie şi mediul în care se dezvoltă şi 

exprimarea unor opinii asupra acestora. 

5.2. Exersarea unor comportamente moral-civice în contexte de viaţă din mediul cunoscut. 

5.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii: stimă de sine, respect, 

încredere în forţele proprii, responsabilitate. 

5.4. Recunoaşterea unui mediu potrivit pentru învăţare şi pentru viaţă. 

5.5. Manifestarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată pentru propria dezvoltare. 

5.6. Manifestarea unor iniţiative pozitive în activităţile şcolare şi extraşcolare. 

 

6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator: 

6.1. Participarea la proiecte în contexte de viaţă din mediul cunoscut. 

6.2. Realizarea unor produse folosind tehnici de lucru noi. 

6.3. Folosirea cunoştinţelor obţinute pe mai multe căi pentru rezolvarea unor sarcini de 

lucru. 

 

7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră: 

7.1. Utilizarea capacităţilor formate pentru rezolvarea unor situaţii-problemă din mediul 

cunoscut. 

7.2. Analiza propriilor resurse pentru stabilirea traseului de dezvoltare personală.  

7.3. Manifestarea disponibilităţii pentru noi eforturi fizice şi intelectuale. 

7.4. Manifestarea disponibilităţii pentru valorificarea ofertelor de continuare a studiilor. 

ART. 4 
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Planul-cadru de învăţământ stabileşte disciplinele studiate de elevi în ciclul primar, numărul 

de ore pe săptămână alocat fiecărei discipline studiate în trunchiul comun, numărul total de ore 

pe săptămână în trunchiul comun, numărul de ore pe săptămână alocat CDS, precum şi numărul 

minim/maxim de ore pe săptămână. 
 

ART. 5 

Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar operează cu următoarele arii 

curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, 

Tehnologii, Educaţie fizică, sport şi sănătate, Consiliere şi orientare. 
 

ART. 6 

(1) Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii - Trunchiul comun. În orele de 

trunchi comun se va parcurge programa şcolară. Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, precizează la art. 66 alin. (3) modul în care pot fi folosite orele alocate 

disciplinelor şcolare: "programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând 

la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. 

În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide 

dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru 

învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili 

de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru 

fiecare elev." 

(2) În oferta şcolii poate fi inclusă o oră reprezentând Curriculum la decizia şcolii, 

distribuită unei discipline opţionale. 

(3) Disciplina opţională va fi stabilită în urma procesului de consultare a elevilor şi a 

părinţilor. 
 

ART. 7 

La fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru, activităţile de predare-învăţare-evaluare 

acoperă, la clasa pregătitoare şi clasa I, 30 - 35 minute din ora de curs, restul de timp fiind 

destinat unor activităţi liber-alese, recreative. La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, activităţile de 

predare-învăţare-evaluare acoperă 45 de minute. 
 

III. PROCEDURA DE APLICARE A PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ART. 8 

Aplicarea planului-cadru de învăţământ în unităţile de învăţământ se realizează prin 

intermediul schemelor orare. 
 

ART. 9 

Realizarea schemei orare porneşte de la tabelul care explicitează trunchiul comun. La acesta 

se adaugă, în funcţie de opţiuni, ora de CDS. 
 

ART. 10 

(1) Pentru anul şcolar 2013 - 2014, schemele orare pentru clasa pregătitoare sunt definitivate 

de consiliul de administraţie al şcolii, la începutul lunii septembrie 2013,  pe baza evaluării 

resurselor umane şi materiale proprii şi a consultării cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor. 

(2) Începând cu anul şcolar 2014 - 2015, schemele orare ale claselor din învăţământul primar 

vor fi realizate până la sfârşitul anului şcolar în curs şi se vor face actualizări, dacă este cazul, în 

primele 5 zile ale lunii septembrie din noul an şcolar. 

(3) Consiliile profesorale pot face propuneri de scheme orare Consiliului de administraţie, pe 

baza evaluării condiţiilor locale, a potenţialului şi intereselor elevilor. 

(4) Consultarea părinţilor poate fi făcută prin mai multe căi: completarea de către părinţi a 

unor chestionare, votul exprimat de părinţi în adunarea clasei sau a şcolii, învestirea de către 

părinţi a reprezentanţilor lor în Consiliul de administraţie cu puterea de a decide în numele lor 

etc. Fiecare consiliu de administraţie îşi va alege propria cale de consultare a părinţilor elevilor. 
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CABINET MINISTRU 

 

ORDIN 

privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul  

gimnazial 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 

pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-

cadru de învățământ și programe școlare, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare a planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial, 

prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, clasele a V-a -  a 

VIII-a, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu predare în 

limbile minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile sau clasele cu 

elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 3, 

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program 

integrat și suplimentar de artă - muzică, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Art. 5. Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program 

integrat și suplimentar de artă - coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 
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Art. 6. Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program 

integrat și suplimentar de artă - arte vizuale, prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

Art. 7. Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv 

integrat, prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 8. Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul 

școlar 2017 - 2018, la clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018 - 2019, la clasa a VI-a, 

începând cu anul școlar 2019 - 2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020 - 2021, la clasa a VIII-a. 

Art. 9. (1) În anul școlar 2016-2017, la clasele a V-a - a VIII-a, se aplică planurile-cadru de 

învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.) 

(2) În anul școlar 2017 - 2018, la clasele a VI-a - a VIII-a, se aplică planurile-cadru de 

învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.) 

(3) În anul școlar 2018 - 2019, la clasele a VII-a - a VIII-a, se aplică planurile-cadru de 

învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.) 

(4) În anul școlar 2019-2020, la clasa a VIII-a, se aplică Planurile-cadru de învățământ aprobate 

prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.) 

Art. 10. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Minorități, Direcția Generală 

Management și Resurse Umane, Direcția Generală Buget-Finanțe, Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Institutul de Științe ale Educației, 

inspectoratele școlare județene/al municipiului București, conducerile unităților de învățământ 

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 11. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministru, 

Adrian Curaj 

 

 

București 

Nr. 3.590 

Data: 5 aprilie 2016 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

26 

Anexa 1 la OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016 

 

NOTA DE FUNDAMETARE 

a planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial 

 

Componentă a curriculumului național, planul-cadru de învățământ transpune în practica școlară 

opțiuni majore de politică educațională. 

Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial au fost elaborate ținând seama de: 

- reperele decizionale majore care privesc învățământul preuniversitar din România, 

prezentate în documentele elaborate de Guvernul României, precum și în documentele 

agreate în comun de Guvernul României și de instituțiile europene; 

- finalitățile învățământului gimnazial așa cum sunt acestea stabilite de Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Legea educației 

naționale). 

Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial precizează domeniile și disciplinele studiate pe 

parcursul fiecărui an de studiu și resursele de timp pentru predare - învățare - evaluare alocate 

acestora. 

Potrivit Legii educației naționale, în învățământul preuniversitar curriculumul național este 

centrat pe formarea și dezvoltarea/diversificarea competențelor-cheie care conturează profilul 

de formare al elevului. Opțiunea pentru utilizare competențelor-cheie ca repere în stabilirea 

profilului de formare a reprezentat o decizie de politică educațională importantă promovată de 

Legea educației naționale. În acest sens, curriculumul național pentru învățământul gimnazial 

se axează pe formarea competențelor-cheie. 

Profilul de formare al absolventului de gimnaziu, prezentat mai jos, descrie așteptările 

exprimate față de elevi la sfârșitul învățământului gimnazial, prin raportare la: cerințele 

exprimate în Legea educației naționale, alte documente de politică educațională și studii de 

specialitate; finalitățile învățământului; caracteristicile de dezvoltare ale elevilor 

 

Comunicare 

în limba 

maternă 

- Căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o 
varietate de mesaje ascultate/texte citite 

- Exprimarea unor informații, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea 
la situația de comunicare 

- Participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare și extrașcolare, în cadrul unui 
dialog proactiv 

Comunicare 

în limbi 

străine 

- Identificarea unor informații, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba străină 
pe teme cunoscute 

- Exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme 
cunoscute 
- Participarea la interacțiuni verbale la nivel funcțional, pe teme cunoscute 

Competențe 

matematice și 

competențe 

de bază în 

științe și 

- Manifestarea interesului pentru identificarea unor regularități și relații matematice întâlnite 
în situații școlare și extrașcolare și corelarea acestora 
- Identificarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situații concrete 
- Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice 
matematicii 
- Prelucrarea și interpretarea datelor și dovezilor experimentale și reprezentarea grafică a 
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tehnologii acestora 

- Proiectarea și derularea unui demers investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru 
- Proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activitățile curente 
- Manifestarea interesului pentru o viață sănătoasă și pentru păstrarea unui mediu curat 
- Aplicarea unor reguli simple de menținere a unei vieți sănătoase și a unui mediu curat 

Competență 

digitală 

- Utilizarea unor dispozitive și aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse 
informaționale și educaționale digitale relevante pentru învățare 
- Dezvoltarea unor conținuturi digitale multimedia, în contextul unor activități de învățare 
- Respectarea normelor și regulilor privind dezvoltarea și utilizarea de conținut virtual 
(drepturi de proprietate intelectuală, respectarea proprietății private, siguranță pe internet) 

A învăța să 

înveți 

- Formularea de obiective și planuri simple de învățare în realizarea unor sarcini de lucru 
- Gestionarea timpului alocat învățării și monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini 
de lucru 
- Aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, a orientării școlare și 
profesionale 

Competențe 

sociale și 

civice 

- Operarea cu valori și norme de conduită relevante pentru viața personală și pentru 
interacțiunea cu ceilalți 
- Relaționarea pozitivă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare, prin exercitarea unor 
drepturi și asumarea de responsabilități 
- Manifestarea disponibilității pentru participare civică în condițiile respectării regulilor grupului 
și valorizării diversității (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) 

Spirit de 

inițiativă și 

antreprenori

at 

- Manifestarea interesului pentru identificarea unor soluții noi în rezolvarea unor sarcini de 
învățare de rutină și/sau provocatoare 
- Manifestarea inițiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte și în 
explorarea unor probleme ale comunității locale 
- Aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, a orientării școlare și 
profesionale 
- Identificarea unor parcursuri școlare și profesionale adecvate propriilor interese 

Sensibilizare 

și exprimare 

culturală 

- Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național 
și universal 
- Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și 
extrașcolare 
- Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național 
și universal 
- Participarea la proiecte și evenimente culturale organizate în contexte formale sau 
nonformale 

 

Planurile-cadru de învățământ pentru gimnaziu sunt structurate pe două componente: (1) trunchi 

comun, (2) curriculum la decizia școlii. 

1. Trunchi comun (TC) 
Trunchiul comun reprezintă numărul de ore care trebuie parcurse în mod obligatoriu de către toți 

elevii cuprinși într-un anumit program de educație, la nivelul fiecărei discipline de studiu. Acest 

număr de ore asigură egalitatea șanselor la educație. 

2.  Curriculum la decizia școlii (CDS) 

Curriculumul la decizia școlii (CDS) reprezintă oferta educațională propusă de școală, în 

concordanță cu: nevoile și interesele de învățare ale elevilor, specificul școlii, nevoile și 

tradițiile comunității locale. La nivelul planurilor-cadru de învățământ curriculumul la decizia 

școlii se exprimă prin numărul de ore alocate școlii pentru construirea propriului proiect 

curricular. Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de 

învățământ, în fiecare an școlar, pentru anul școlar următor. 

Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de 

învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și 
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transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel 

comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice. 

Oferta națională de curriculum la decizia școlii cuprinde programe școlare aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice. Programele școlare promovate ca ofertă 

centrală reprezintă exemple de bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, 

relevante pentru disciplina și pentru aria curriculară de care aparțin, pentru o abordare integrată 

la nivelul mai multor arii curriculare, dar și relevante social. Dintre opționalele promovate la 

nivel național pot fi menționate: 

 

- Educație pentru sănătate, clasele V - VI, VII - VIII; 

- „Creează-ți mediul!”, clasele III - IV, V - VII; 

- Educație ecologică și de protecție a mediului, clasele V - VII; 

- Lectura și abilitățile de viață, clasele V - VI, VII - VIII; 

- Limba neoelenă și civilizația Greciei antice (doi ani de studiu); 

- Rădăcini latine în cultura și civilizația românească (doi ani de studiu, clasele V - VI, VII - 

VIII); 

- Mituri și legende greco-romane, clasele V - VI; 

- Expresii și proverbe latine, clasa a VII-a; 

- Cultură și tradiții aromâne, clasele V - VI, VII - VIII; 

- Matematică și științe în societatea cunoașterii (un an de studiu); 

- Istorie orală: Istorie trăită  -  Istorie povestită; 

- Educație prin șah (doi ani de studiu); 

- Limba și literatura maghiară pentru elevii care frecventează clasele cu predare în limba 

română sau trăiesc în două culturi minoritare, clasele V - VIII. 
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Anexa 2 la OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016 

 

 

Plan-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial 

 

 

Aria curriculară/disciplina 

Clasa 

V VI VII VIII 

I. Limbă şi comunicare 8-10 8-10 9-11 8-10 

Limba și literatura română  

 
TC 

4 4 4 4 

Limba modernă 1 2 2 2 2 

Limbă modernă 2 2 2 2 2 

Elemente de limbă latină și de cultură 
romanică 

- - 1 - 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5-7 8-10 10-12 9-11 

Matematică  

 

TC 

4 4 4 4 

Fizică - 2 2 2 

Chimie - - 2 2 

Biologie 1 2 2 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

III. Om şi societate 5-7 4-6 4-6 6-8 

Educaţie socială**  

 

TC 

1 1 1 1 

Istorie 2 1 1 2 

Geografie 1 1 1 2 

Religie 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

IV. Arte 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie plastică  
TC 

1 1 1 1 

Educaţie muzicală 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie fizică și sport TC 2 2 2 2 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

VI. Tehnologii 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie tehnologică și aplicaţii practice 
TC 

1 1 1 1 

Informatică și TIC 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

VII. Consiliere şi orientare 1-3 1-3 1-3 1-3 

Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor 
arii curriculare 

CDS 
1 1 1 1 

Număr total de ore în TC 25 27 30 30 

Număr total de ore în CDS*** 1-3 1-3 1-3 1-4 

Nr. minim - maxim de ore pe săpt. 26-28 28-30 31-33 31-34 

 

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii 
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NOTĂ: 

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1 - 3 cursuri opționale (clasele V - VII) și 1 - 4 

cursuri opționale (clasa a VIII-a), dintre care un opțional integrat la nivelul mai multor arii 

curriculare este obligatoriu. 

** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile 

copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie 

democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară. 

*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul 

unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui 

proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la 

nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și 

economic local. 
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Anexa 3 la OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016 
 

Plan-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu predare în limbile 

minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile sau clasele cu elevi 

aparținând minorităților naționale care studiază în limba română 
 

Aria curriculară/disciplina 

Clasa 

V VI VII VIII 

I. Limbă şi comunicare 10-12 10-12 11-13 11-13 

Limba și literatura română  

 
TC 

4 4 4 4 

Limba maternă 4 4 4 4 

Limbă modernă 1 2 2 2 2 

Elemente de limbă latină și de cultură 

romanică 

- - 1 - 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5-7 8-10 10-12 9-11 

Matematică  

 

TC 

4 4 4 4 

Fizică - 2 2 2 

Chimie - - 2 2 

Biologie 1 2 2 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

III. Om şi societate 5-7 5-7 5-7 6-8 

Educaţie socială**  

 
TC 

1 1 1 1 

Istorie 2 1 1 2 

Istoria și tradițiile minorităților - 1 1 - 

Geografie 1 1 1 2 

Religie 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

IV. Arte 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie plastică  

TC 
1 1 1 1 

Educaţie muzicală 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

V. Educaţie fizică, sport şi sănătate 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie fizică și sport TC 2 2 2 2 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

VI. Tehnologii 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie tehnologică și aplicaţii practice 
TC 

1 1 1 1 

Informatică și TIC 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

VII. Consiliere şi orientare 1-3 1-3 1-3 1-3 

Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1 

Opţional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2 

Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor 
arii curriculare 

CDS 
1 1 1 1 

Număr total de ore în TC 27 30 33 32 

Număr total de ore în CDS*** 1-3 1-3 1-3 1-4 

Nr. minim - maxim de ore pe săpt. 28-30 31-33 34-36 33-36 
 

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii 
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NOTĂ: 

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1 - 3 cursuri opționale (clasele V - VII) și 1 - 4 

cursuri opționale (clasa a VIII-a), dintre care un opțional integrat la nivelul mai multor arii 

curriculare este obligatoriu. 

A doua limbămodernă poate fi studiată în cadrul CDS. 

** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile 

copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie 

democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară. 

*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul 

unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui 

proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la 

nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și 

economic local. 
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Nr. 34/30. 01. 2018 

           Aprob,    

                   MINISTRU,      

                Valentin POPA  
          

           AVIZAT,           AVIZAT, 

 SECRETAR DE STAT,                     SECRETAR DE STAT, 

Ariana Oana BUCUR       Irina Elisabeta KOVÁCS  

Notă 

privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu 

predare în limbile minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile 

sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, cf. 

Anexa 3  la OMENCS nr. 3590/ 05.04.2016 
 

Potrivit prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011 (LEN), art. 45 alin. (1) și (2), 

art. 46 alin. (7) și  conform Anexei nr. 3 la OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016, Limba și 

literatura maternă se studiază ca disciplină a Trunchiului comun (TC) cu un număr de 4 ore/ 

săptămână, atât la predarea integrală în limba maternă, cât și la studierea orelor de limba 

maternă în școlile cu predarea în limba română. 

Potrivit Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu predare în 

limbile minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile sau clasele cu 

elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, din Anexa 3 a 

OMENCS nr. 3590/ 05.04.2016, studiul Limbii moderne 2 este asigurat prin Curriculumul la 

decizia școlii (CDS).  

  În acest context, Limba modernă 2 poate fi studiată în cadrul CDȘ, aplicându-se integral 

programa școlară a Limbii moderne 2, parte a TC, cu un număr de două ore/ săptămână, nefiind 

necesară elaborarea unei programe  CDȘ care să parcurgă etapele avizării.  

 

Direcția Generală Educație Timpurie, 
Învățământ Primar  

și Gimnazial 

Direcția Minorități 
 

 

Institutul de Științe ale Educației 

   

Director general, 

Mihaela Tania IRIMIA 

Director, 

Alexandru SZEPESI 

 Director adjunct, 

Magdalena BALICA 

 

Inspector general,                                    Consilier,  

Corina CEAMĂ                              Gheorghe SARĂU 

 

                                                             Inspector limba rromani, 

              Ionel CORDOVAN 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL 

DIRECȚIA MINORITAȚI 
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ORDIN nr. 4.828 din 30 august 2018 

 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul 

gimnazial 

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 
Data intrarii in vigoare : 12 septembrie 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Metodologia privind elaborarea şi 

aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014, 

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, 
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

ART. I 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind 

aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2016, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1. Începând cu anul şcolar 2018-2019, la anexele nr. 2-6, la punctul VII, rubrica 

„Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare“ se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

*T* 

 

„Opțional(e) 

integrat(e la nivelul 

mai multor arii 

curriculare**** 

CDS 0-1 0-1 0-1 0-1” 

 

*ST* 

 

2. La anexele nr. 2-7, rubrica „Opţional*“ se modifică şi se înlocuieşte cu „Opţional“. 

3. La anexele nr. 2-7, nota „*“ se abrogă. 

4. La finalul anexei nr. 2 se introduce o notă cu următorul cuprins: 

"NOTĂ: 

La clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, disciplina se studiază 4 

ore/săptămână astfel: 2 ore/săptămână prevăzute în trunchiul comun (TC) şi 2 ore/săptămână 

din curriculumul la decizia şcolii (CDS), aplicându-se programa şcolară în vigoare la această 

disciplină." 

 

5. La finalul anexei nr. 3 se introduce o notă cu următorul cuprins: 

 

"NOTĂ: 

Limba modernă 2 poate fi studiată în cadrul CDS cu o alocare de 2 ore/săptămână, 

aplicându-se programa şcolară în vigoare la această disciplină." 
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6. La anexa nr. 4, la „Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică“, punctul 4 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

"4. Începând cu anul şcolar 2018-2019, la disciplina de studiu Instrument principal, în 

care se studiază un alt instrument decât pianul, orga, harpa, ţambalul sau acordeonul, 

activitatea de predare este asigurată de un profesor de Instrument principal normat cu 3 

ore/săptămână, precum şi de un profesor corepetitor/acompaniament, normat cu ˝ oră pe 

săptămână. Activitatea se desfăşoară cu predare individuală; corepetiţia începe cu cel de al 

doilea an de studiu al instrumentului." 

 

7. Începând cu anul şcolar 2018-2019, la anexa nr. 7, la punctul VII, rubrica 

„Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare“ se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
*T* 

 

„Opțional(e) 

integrat(e la nivelul 

mai multor arii 

curriculare**** 

CDS 0-1 0-1 0-1 0-1” 

 

*ST* 

 
ART. II 
Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele 

şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

ART. III 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministrul educaţiei naţionale,  

Valentin Popa 

 

Bucureşti, 30 august 2018. 

Nr. 4.828. 

 
----- 
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Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa şcolară 
pentru disciplina 

 

COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ RROMANI 
 

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 

 
Aprobată prin ordin al ministrului 

Nr. 3418/19.03.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 2013 
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Notă de prezentare 

Programa disciplinei Comunicare în limba rromani este elaborată potrivit unui nou model de 

proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel 

încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din 

perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe 

permite accentuarea scopului învăţării şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii 

elevului. 

Structura programei şcolare include următoarele elemente: 
- Notă de prezentare 
- Competenţe generale 
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
- Conţinuturi 
- Sugestii metodologice 

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin 

învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme 

generale, în contexte particulare diverse. 

Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba rromani jalonează 

achiziţiile de cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar. 

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea 

acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în 

programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a 

elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate. 

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru dobândirea 

competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii: 
- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune) 
- Citire/lectură 
- Scriere/redactare 
- Elemente de construcţie a comunicării 

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi 

elemente de evaluare continuă. 

Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să 

modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel 

realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute 

de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei 

pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a 

curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, 

bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de 

diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor. 

Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe 

comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris, 

precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Actuala programă şcolară situează în centrul 

preocupării sale învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se 

întâmplă elevilor, ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe.  

Studiul disciplinei Comunicare în limba rromani, început în clasa pregătitoare, se continuă 

până în clasa a II-a şi asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea 

experienţei specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi 

acţionale ale formării personalităţii elevilor. 
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Competenţe generale 
 

 

 

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare 

cunoscute 
 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
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Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe 

teme familiare, rostit clar şi rar 

- selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica 

despre ce este vorba în mesaj 

- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este 
vorba în mesaj 

- oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este 

vorba (în acest fragment de poveste)? 

- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri 

scurte care testează înţelegerea textului audiat 

- formularea de răspunsuri la întrebări despre 
conţinutul unui mesaj/scurt text audiat 

- reformularea unor mesaje 

- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text 

audiat 

- observarea, recunoaşterea, executarea unor 

comenzi simple (priveşte, ascultă, fii atent) 

- audierea unor poveşti sau a unei descrieri şi 

manifestarea unor reacţii corespunzătoare 

- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate 

- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei 

unui mesaj audiat 

- realizarea unui desen care corespunde subiectului unui 
text audiat 

- oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este 

vorba... (în acest fragment de poveste/în acest text?) 

- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă 

mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri 

date 

- formularea unor titluri potrivite textului audiat 

- executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc 

prezentate de adulţi sau copii 

- jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori 
desenate”, „Ce nu se potriveşte?” etc. 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi 

indicaţii şi manifestarea unor reacţii corespunzătoare 

- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori 

- audierea de povestiri simple, ilustrate, despre istoria 
scrisului 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte 

accesibile şi variate 

- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare 

subiectului unui text audiat 

- formularea de întrebări şi răspunsuri orale la întrebări 
legate de tema şi mesajul textului audiat 

- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de 

mesajul textului audiat dintr-o pereche/serie de 
variante date 

- selectarea/formularea de titluri potrivite unor scurte 

texte audiate 

- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui 
fragment audiat 

- executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de 
activităţi 

- audierea unor scurte emisiuni informative accesibile 

copiilor (prognoza meteo, spoturi publicitare, 

anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.) 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi 
indicaţii şi manifestarea unor reacţii corespunzătoare 

la acestea 

- ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini/bandă 
desenată a mesajului transmis de un text audiat 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un 

mesaj scurt, rostit clar şi rar 

- numirea personajului/ personajelor dintr-un 
fragment de poveste audiat 

- oferirea de răspunsuri la cererea elementară de 

informaţii: Cine? Ce? Unde? Cum? 

- oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un 

mesaj rostit cu claritate 

- identificarea personajelor/personajului unui text 
audiat 

- oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? 
Ce? Când? Unde? Cum? De ce? 

- formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text 

audiat 

- identificarea personajelor dintr-un text audiat 

- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-

un text audiat 

- identificarea enunţurilor adevărate/ false 

referitoare la textul audiat 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
scurte care vizează diverse informaţii din text – Exemplu: 
numele greşit al personajului, locul corect în care se 

petrece acţiunea 

- recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca 

sens cu un mesaj audiat anterior 

- indicarea prin semne (ridicarea unui deget/a 
creionului etc.) pentru a selecta detaliul corect dintr-

un set de enunţuri/cuvinte 

- îndeplinirea unei instrucţiuni simple 

- participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii 

regulilor jocului 

conţinutul unui mesaj/ text audiat 

- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la 

textul audiat 

- completarea orală a unor enunţuri cu elemente din 

textul audiat 

- identificarea elementelor dintr-un text audiat care se 

regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului 

- sesizarea unor elemente omise din ilustraţiile 

corespunzătoare unor texte audiate 

- asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile 

desprinse din discuţiile cu colegii 

- stabilirea de asemănări/deosebiri între personajele 

şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate 

- jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, 

„Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc. 

- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la 
textul audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De 

ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop? etc.) 

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă 
momente ale acţiunii textului audiat 

- relatarea în succesiune logică a întâmplărilor din 

textul audiat 

- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind 
expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, după 

aceea, până la urmă etc. 

- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea 

înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor acestora 

- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu 
respectarea unor informaţii 

- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii 

dintr-un text audiat 

- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un 
enunţ oral 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un 

cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite 

clar şi rar 

- indicarea sunetelor/silabelor/cuvintelor percepute prin 

diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a 

unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. – 

Exemplu: „Pune pe masă atâtea jetoane câte cuvinte ai 

auzit!” 

- numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt 

- stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din 

propoziţii orale de 3-4 cuvinte 

- punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu 

imaginea potrivită 

- identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul 
didactic/de colegi 

- rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate 

- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/se termină/ 

conţin un anumit sunet 

- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, 
„Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă repetată”, 

„Completează silaba”, „Grupează după numărul de 

silabe” etc. 

- numărători melodice însoţite de mişcare 

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor 

- despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor 

unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ 

jetoane/gesturi/bătăi din palme 

- rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt 

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a 

cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate 

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor 

- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi 

cuvinte 

- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date 

- formarea de cuvinte din silabe date 

- formarea de cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe 

(fără terminologie) 

- jocuri de tip „Fazan”, „Cuvinte alintate” 

- despărţirea cuvintelor în silabe 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt 

- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei 
silabe/ unui sunet 

- identificarea unor cuvinte date după criterii 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
numărători ritmate 

- audierea unor înregistrări cu sunete din mediul 

înconjurător 

- discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din 

cuvinte 

- interpretarea unor cântece care conţin onomatopee 

- construirea de rime pornind de la cuvinte date 

- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se 

termină cu un anumit sunet 

- sortarea de jetoane reprezentând obiecte din mediul 
familiar, după diferite criterii (sunet iniţial/final; 

număr de silabe etc.) 

- desenarea unor obiecte/fiinţe cu relevanţă pentru 

copii, a căror denumire conţine (în poziţie iniţială sau 
finală) sunetul specificat 

- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui 
sunet 

- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: 

număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. 

- numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte 

- identificarea anumitor cuvinte în propoziţii audiate, 

prin convenţii prestabilite: bătăi din palme, 
poziţionarea de jetoane, simboluri grafice etc. 

- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii 

de 3-5 cuvinte 

- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin 

adăugare/eliminare de cuvinte 

- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a 
schimba mesajul transmis 

- punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-o 
propoziţie cu imaginea potrivită/corespunzătoare 

precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. 

- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii 

de 4-6 cuvinte 

- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin 
adăugare/eliminare de cuvinte 

- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a 

schimba mesajul transmis 

- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „Cuvinte dintr-

un cuvânt”, „Cum poate fi?”, „Obiecte mari, obiecte 

mici”, „Propoziţia crescătoare” etc. 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de 

mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute 

- participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor - 
ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, 

marionete, măşti etc. 

- audierea unor poveşti citite/ înregistrate/ povestite de 

adulţi/ copii 

- participarea la activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în 
care copiii ascultă întâmplări/ evenimente 

povestite de colegi sau adulţi invitaţi 

- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni pentru 

copii 

- rezolvarea unor probleme întâlnite în jocurile pe 
computer (unde instrucţiunile sunt oferite verbal) 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de 

mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu 
scopul înţelegerii unui mesaj oral 

- jocuri de rol de tipul vorbitor - ascultător, folosind 

păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti etc. 

- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii 

unor poveşti şi povestiri citite, înregistrate sau 

povestite de adulţi sau de către copii 

- emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor 
dintr-un text audiat 

- activităţi de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut ieri”), în 

care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de 

copii sau adulţi 

- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme 

pentru copii şi discutarea lor 

- conversaţii pe teme de interes pentru copii 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare cunoscute 

- jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi cunoscute, 
folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti 

etc. 

- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea 

poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/ 

evenimente/ secvenţe din poveşti/basme povestite ori 

citite de copii sau adulţi 

- conversaţii pe teme de interes pentru copii 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu 

scopul înţelegerii unui mesaj oral 

- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a 
unor filme rromanişti/ dublate în limba rromani pentru 

copii şi discutarea lor 

- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu 

tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt 
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 - rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer, în 

care instrucţiunile sunt oferite verbal 

- discuţii pe marginea unor spectacole de teatru pentru 

copii, emisiuni radio-tv, filme etc. 

oferite verbal 

- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor 

termeni/expresii din mesajele orale în care contextul 

nu a oferit sensul noţiunilor 

- vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea 
organizării spaţiului/ standurilor de carte 

- participarea la activităţi dedicate unor scriitori, Zilei 

Mondiale a Cărţii etc. 

 
 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în 

enunţuri simple 

- jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului 

respirator, cu accent pe pronunţia corectă 

- exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate 

- formulare de răspunsuri la ghicitori 

- participarea la activităţi de tipul „Tu eşti ecoul meu” 

(reproducerea unor mesaje formulate de adult sau 

copii) 

- rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete 

stabilite anterior 

- reglarea tonului, volumului şi vitezei vorbirii, prin 
rostirea repetată a aceluiaşi enunţ, cu schimbarea 

tonului, volumului sau vitezei vorbirii 

- asocierea unor imagini sau obiecte, cu onomatopeele 
corespunzătoare 

- jocuri de pronunţare a onomatopeelor, însoţite de 

mişcare 

- reproducerea unui mesaj scurt, cu schimbarea 

intonaţiei în funcţie de intenţia de comunicare 

(aserţiune, întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie 

etc.) 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii 

de comunicare 

- utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de 

tipul: invitaţie, urare, solicitare, prezentarea unor scuze 

etc.; jocuri de rol 

- oferirea de informaţii despre sine, despre familie, colegi, 

despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri 
simple; jocuri de rol 

- formularea de întrebări şi răspunsuri prin care se solicită 

lămuriri sau informaţii referitoare la diverse teme din 

sfera de interes a copiilor 

- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de 
mulţumire, adaptate interlocutorului 

- relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie 

sau din activitatea şcolară/a clasei 

- enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei 

- formularea de enunţuri pe baza unei imagini/-suite de 

imagini sau folosind cuvinte date 

- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme 
familiare reale sau imaginate 

- exersarea exprimării clare şi corecte şi 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii 

concrete de comunicare 

- alcătuirea de propoziţii prin care se formulează o 

solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un 

îndemn, un salut etc. 

- oferirea de informaţii despre sine, despre familie, 

colegi, despre activităţile preferate etc., folosind 
enunţuri; jocuri de rol 

- reformularea unor propoziţii prin schimbarea 

intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul 

comunicării 

- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor 
detalii ale mesajului transmis 

- transformarea/ completarea unor enunţuri după 

modele date 

- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare 

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind 

cuvinte date 

- dramatizări ale unor fragmente din texte narative 
cunoscute 

- recitări de poezii pe teme familiare 
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- simularea unor situaţii care presupun verbalizarea 
unor trăiri diferite - jocuri de rol 

- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate, cu 

reproducerea intonaţiei interpreţilor (cadrul didactic, 

actori etc.) 

- dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme 
audiate 

- sesizarea utilizării formulelor specifice în situaţii 

concrete de tipul: invitaţie, urare, prezentarea unor 

scuze etc. pentru a transmite intenţii, 
gânduri, sentimente etc. 

conştientizarea importanţei acesteia în reuşita 
comunicării 

- conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare 

a schimburilor verbale (salutul, prezentarea scuzelor, 

transmiterea mulţumirilor, formularea unei cereri, formularea 

unor întrebări etc.) care pot determina reuşita comunicării 

- combinarea unor propoziţii simple pentru a observa 
ce se întâmplă 

- combinarea unor propoziţii care au legătură 

între ele, pentru a explora formarea textului 

- povestirea unor vise, poveşti etc. 

2.2. Transmiterea de informaţii referitoare la sine şi la 

universul apropiat, prin mesaje scurte 

- formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, 
adresă), despre familie, colegi, animalul preferat, 

culoarea preferată, mâncarea preferată etc. 

- formularea de răspunsuri la întrebări adresate de 

colegi, pe teme de interes pentru copii 

- prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa 
proprie 

- discuţii privind comportamentul unor personaje; 
evidenţierea unor modele de comportament 

- formularea/ completarea unor enunţuri orale care să 

conţină comparaţii între obiecte familiare 

- alegerea cuvintelor potrivite pentru numirea şi 
descrierea unor lucruri şi evenimente familiare 

- exprimarea îngrijorării sau aprecierii faţă de 
evenimente, persoane, lucruri cunoscute 

- identificarea a cel puţin două trăsături ale unor 

personaje de desene animate/ benzi desenate/ 

poveşti cunoscute 

- formularea de descrieri/prezentări elementare ale 
unor activităţi/jocuri preferate 

2.2. Transmiterea de informaţii prin intermediul unor 

mesaje simple 

- formularea de enunţuri simple, corecte, coerente, 

referitoare la activităţi desfăşurate 

- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat 

- exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau 

situaţii familiare 

- discuţii privind comportamentul personajelor; 

evidenţierea unor modele de comportament, formularea 

unor judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor 

- discuţii de grup, pe subiecte familiare 

- completarea de enunţuri care solicită realizarea 
acordului gramatical, menţinerea timpului verbului 

- formularea, completarea unor enunţuri orale care să 

conţină comparaţii între obiecte familiare 

- scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la 
personaje de desene animate/ benzi desenate/ persoane 

cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi) 

- descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi, jocuri 

cunoscute 

- jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş 
fi...”, „Personajul preferat”, „Cine are dreptate?”, 

„Continuă povestea” etc. 

2.2 Transmiterea de informaţii printr-o suită de 

enunţuri înlănţuite logic 

- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre 

animalul preferat, activităţile preferate/desfăşurate 

etc. 

- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa 

proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu 

folosirea verbelor la timpurile potrivite 

- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor 

discuţii în grup 

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte 

date şi/sau a unui şir de imagini 

- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de 

conectori elementari: şi, atunci, însă, deoarece, 

dacă, atunci etc. 

- formularea de răspunsuri la întrebări printr-o suită 

de enunţuri 

- crearea unor scurte povestiri orale după o 
imagine/o suită de imagini şi după un şir de întrebări 

- Identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea 

unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. 

- realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre 

substantiv şi adjectiv (fără menţionarea 
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  terminologiei) 

- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”, „La casa de 

bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea 

normelor de adresare civilizată 

- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în 
echipă 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii 

de comunicare uzuală 

- exersarea unor formule de salut, de adresare, 
prezentare şi solicitare, adecvate contextului 

- dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe 

teme de interes 

- jocuri de exersare a unor reguli de comunicare 
eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea 

interlocutorului, păstrarea ideii – Exemplu: 

„Spune şi dă mai departe”, „Repetă şi continuă”, 
„Statuile vorbitoare” etc. 

- jocuri de rol: „La doctor”, „La telefon”, „În parc”, 
„La cumpărături”, „O zi în familie”, „Aniversări” etc. 

- formularea de sarcini/ instrucţiuni adresate colegilor 

- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla 
dacă …” 

- povestirea unor experienţe trecute sau prezente 

- planificări, preziceri şi presupuneri realizate pe baza 
unor experienţe posibile sau a unora imaginare 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare 

- dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme 

familiare 

- formularea unei opinii personale referitoare la un 

personaj/conduita unei persoane/ o întâmplare etc. 

- jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, 
„Pregătim o serbare”, „În vizită” etc. 

- concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea 
unei conversaţii pe diferite teme de interes 

- exerciţii de primire sau de oferire a unor complimente 

- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla 

dacă …” 

- formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea 
obţinerii unor informaţii sau pentru satisfacerea 

curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când? De ce? Cum? Ce s-

ar fi întâmplat dacă..?) 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite 

contexte de comunicare 

- participarea la discuţii în perechi/în grup pe  teme de 
interes (timpul liber, animalul preferat, cartea 

preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare 

etc.) 

- formularea de întrebări referitoare la subiecte de 

interes 

- formularea de mesaje în care să-şi exprime intenţia 
de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un 

aspect/o problemă din spaţiul familiar 

- formularea unor enunţuri scurte, clare prin care să 

solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui mesaj 
oral 

- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de 

mulţumire corespunzătoare unui anumit context 

- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, 

întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi 

imaginare 

- identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea 

caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi 

răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup 

- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de 
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, 

păstrarea ideii) 

- formularea unei opinii personale referitoare la un 
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  personaj/ o întâmplare/ un mod de 

comportament etc. 

- dramatizări 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, 

manifestând interes pentru comunicare 

- combinarea unor propoziţii simple prin folosirea unor 

cuvinte de legătură 

- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o 
descriere 

- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în  vederea 

exprimării unor emoţii variate 

- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de 

interes 

- recunoaşterea unui obiect, prin formularea de 

întrebări despre caracteristicile acestuia - joc de tipul 

„Cutiuţa fermecată” 

- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat 
sau a unei imagini 

- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea 

succesiunii evenimentelor, modificarea finalului 

- crearea de poveşti orale pornind de  la idei/imagini 
date sau desene create de copii 

- poveşti despre istoria scrisului de-a lungul timpului 

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte 

familiare, manifestând interes şi încredere în sine 

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti 

după indicii date; concursuri de ghicitori 

- dramatizări ale unor poveşti cunoscute 

- improvizarea unor povestiri plecând de la cuvinte alese 

aleatoriu, de la teme familiare copiilor 

- formularea de ipoteze privind posibilităţile de continuare 
ale unei întâmplări, în vederea stimulării spontaneităţii şi 

a dezvoltării creativităţii 

- realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti 
audiate (album cu desene realizate de copil în urma 

audierii textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise) 

- conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei 
imagini 

- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea 

succesiunii evenimentelor, modificarea finalului, 

introducerea unor personaje etc. 

- alcătuirea de enunţuri orale şi/sau crearea de poveşti 
orale pornind de la idei/imagini date sau desene create 

de copii 

- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este 

personajul?”, „Continuă versul/strofa”, „Spune după 

mine” etc. 

- crearea de povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul 

adultului şi ilustrate de copii 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte 

familiare 

- crearea propriilor poveşti, poezii, jocuri, cântece şi 

prezentarea acestora 

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal 
corespunzător, în vederea asigurării/menţinerii 

atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie 

facială, claritate în exprimare, ton) 

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a- şi 

susţine afirmaţiile 

- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii 

- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi 

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor 

poveşti după indicii date 

- prezentarea unor lucrări personale 

- repovestirea unor poveşti citite sau audiate 

- concursuri de ghicitori, povestiri, recitări, etc. 

- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/texte citite 

- participarea la serbări şcolare 
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3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 
 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul 

apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar 

- recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar 

pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, 

asocierea formei unui nor cu o literă) 

- asocierea unor litere şi sunete 

- observarea etichetelor din clasă, plasate pe dulapuri, 

sertare, deasupra cuierelor, pe coşuleţe de plastic, 

nuiele sau carton (în care se depozitează diferite 

lucruri) etc.; etichetarea se realizează împreună cu 

copiii 

- citirea globală a numelui scris cu litere de tipar pe 
dulăpior, la cuier, la colţul de prezentare al clasei, la 

panoul „Responsabilităţi” etc. 

- jocuri care au cuvinte scrise sub imagine: „Loto”, 

„Domino”, „Bingo” 

- punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 

1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte 

din universul apropiat 

- jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi 

denumirea acestora 

- răsfoirea unor cărţi care conţin doar imagini şi 
„citirea” acestora în grup/cu ajutorul cadrului 

didactic 

3.1.  Citirea  unor  cuvinte şi propoziţii scurte, 

scrise cu litere de tipar sau de mână 

- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini 

corespunzătoare 

- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de 
mână 

- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram 

- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, 

cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte 

- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, 
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de 

cadrul didactic sau de elevi 

- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte 

- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a 

obţine cuvinte 

- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere 
de tipar sau de mână 

- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte scurte 

care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise 

cu litere de tipar sau de mână 

- marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 

- citirea unor cărţi de grup (Big-books) 

- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea 

ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii 

- realizarea unor colaje, afişe publicitare utilizând 

cuvinte decupate din ziare şi reviste 

- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, 
cuvinte sau simboluri 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul 

cunoscut 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte 

(citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe 

roluri, citire ştafetă etc.) 

- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, 
afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc. 

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea 
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, 

linia de dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din 
text (joc: „Găseşte şi citeşte”) 

- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi 

autorului unui text 

- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când 

cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 
(de căutare a unui cuvânt, a unei idei) 

- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi 

- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din 

reviste electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa 

copilului 

- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la 

bibliotecă 

- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, 

cuvinte sau simboluri 
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3.2. Identificarea semnificaţiei unei/unor imagini care 

prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare 

- formularea de răspunsuri ce presupun alegere 

duală/multiplă – Exemplu: „În prima imagine este 

Cenuşăreasa sau Frumoasa din pădurea adormită?” 

- lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi 
desenate 

- prezentarea de albume personale cu fotografii sau 

imagini 

- „citirea”/povestirea creaţiilor proprii sau de grup 
(desene, şir de imagini) 

- citirea orarului clasei (activităţile sunt reprezentate 

prin imagini corespunzătoare fiecărei discipline) 

- audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea 

imaginilor corespunzătoare acesteia; continuarea 
poveştii pe baza imaginilor selectate, cu sprijin din 

partea profesoarei sau a colegilor 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare 

- identificarea personajelor, locului şi timpului unei 
întâmplări prezentate în textul citit 

- citirea unor „cuvinte cheie” 

- recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, 

timpului şi momentului evocat 

- formularea de răspunsuri orale la întrebări despre 

conţinutul textului citit 

- asocierea unor cuvinte/enunţuri scrise cu litere de 

tipar şi de mână, cu imaginile potrivite 

- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text 

scurt 

- ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite 

- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl 

însoţeşte 

- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/unor 
fragmente de text 

- stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre 

conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se 

relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut 

- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse 
dintr-un text citit 

- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând 

nume, cuvinte familiare şi expresii elementare 

- formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului 
citit 

- stabilirea legăturii dintre ilustraţiile care însoţesc 

textul şi textul propriu-zis 

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc 
textul citit 

- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui 
fragment dintr-un text citit 

- formularea de răspunsuri la întrebări, în legătură cu 

un scurt text citit 

- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică 
de desfăşurare a evenimentelor în mesajul audiat 

- emiterea de predicţii asupra firului narativ al unui text 
citit 

- identificarea unor informaţii previzibile în diverse 

materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare, etc.) 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care 

transmit mesaje de necesitate imediată, 

din universul familiar 

- identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în 

situaţii cotidiene: M – metrou, H - spital, I - informaţii, 

intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor 

etc. 

- sortarea unor semne, simboluri grafice identice 

- „citirea” simbolurilor pentru vreme şi a 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din 

universul familiar, care transmit mesaje simple 

- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii 
cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informaţii, 

intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor 

etc. 

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje 
orale/scrise indicate 

- plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în 

contexte cunoscute 

- asocierea unor fapte/evenimente/lucruri din universul 
apropiat cu fragmente de text/simboluri/desene/gesturi 

- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins 

etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în 

pliante/reclame/reviste pentru copii etc. 
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calendarului naturii, a orarului şi/sau a jurnalului ilustrat 

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale 

indicate 

- codarea sau decodarea unor mesaje scrise – Exemplu: 
expunerea în clasă a unor panouri care prezintă reguli 

de comportament, aniversări ale copiilor, mesaje ale 

copiilor sau ale profesorului etc. 

care transmit mesaje (reguli de conduită, aniversări ale 
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc.) 

- realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul 

apropiat 

- exerciţii de completare a unor rebusuri în care 
definiţiile sunt date prin desene/simboluri 

- exerciţii-joc de decodare a unor felicitări, invitaţii, 

scrisori în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri 

- parcurgerea unor trasee semnalizate cu ajutorul unor 
simboluri convenţionale sau inventate („In căutarea 

comorii”, „Drumurile viitorului” etc.) 

- transmiterea de mesaje prin intermediul unor 
simboluri sau coduri date/proprii 

3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe 

suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru 

lucrul cu cartea 

- observarea (intuitivă) a cărţilor de diverse forme, 
dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini etc. 

- răsfoirea de cărţi în colţul amenajat cu o mini- 

bibliotecă, în biblioteca şcolii etc. 

- observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între 
suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de 

colorat, carte de poveşti cu ilustraţii, carte ce conţine 

doar text etc. 

- observarea amplasării imaginilor în raport cu textul 

- audierea unei poveşti, însoţită/urmată de răsfoirea 

cărţii ce conţine textul şi observarea imaginilor 

- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc. 

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte 

simple, susţinute de suport imagistic 

- citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) 

- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor 

poveşti, povestiri etc. 

- memorare de poezii şi ghicitori din proprie iniţiativă 

- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare 

(individual şi în grup); realizarea „Abecedarului 

clasei” folosind planşe de colorat 

- exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a finalului 

unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un 

fragment 

- activităţi în biblioteca şcolii 

- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind 
desene şi enunţuri scurte 

- amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în 

sala de clasă 

- completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje 

ale textelor citite 

- observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, 

dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini 

- observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între 

suporturi de lectură variate (carte de colorat, 
carte de poveşti cu ilustraţii, carte ce conţine doar 

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi 

adecvate vârstei 

- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să 

fie înregistrate titlul şi personajele din 
basmele/poveştile/povestirile citite sau 

transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc. 

- realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau 

comună (album cu desene realizate de elevi în urma 
citirii/audierii textelor, însoţite de scurte prezentări 

scrise de mână sau la computer) 

- prezentarea orală a unor cărţi/poveşti citite individual 

sau în grup 

- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi 
ghicitori 

- autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche 

- realizarea de minicărţi pe teme de interes comun sau 
personal 

- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă 

- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/autori/ 

personaje ale textelor citite de elevi 

- recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor 

- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de 

părinţi, cadre didactice, bibliotecar, colegi 
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 text, carte electronică etc.) 

- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc. 

- citirea unor reviste pentru copii 

- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite 
evenimente şi informaţii 

- vizite la muzee şi case memoriale 

 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor 

literelor folosind resurse variate 

- exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării 

mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui 

contur, înşirare de mărgele 

- coaserea unor puncte pe etamină, în vederea pregătirii 
copilului cu respectarea liniaturii 

- modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur 

etc. 

- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport 
cu propriul corp 

- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, 

dreapta, stânga etc. 

- exersarea poziţiei corecte la scris 

- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/de 

scris 

- jocuri de tip labirint 

- observarea literelor din plastic/din alfabetarul 
magnetic sau tipărite în relief pe diferite suporturi 

- construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj, 

„fir” de hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită 

etc. 

- scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe 
tablă, pe nisip, pe geamuri aburite etc.) şi cu 

diferite instrumente, a unor modele liniare, 

simboluri etc. 

4.1. Scrierea literelor de mână 

- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii 

- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; 

decorarea literelor de mână şi de tipar; 

- trasarea în duct continuu a literelor de mână 

(începând prin unirea punctelor care le compun) 

- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu 

degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe 
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu 

markerul pe coli mari 

- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente 

de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe 

variate suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă etc.) 

- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, 
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre 

elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte 

- completarea după model, cu litere de mâna a unor 

enunţuri din cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, 
scurte scrisori 

- exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a 

alineatelor, de păstrare a distanţei dintre cuvinte 

- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, 

propoziţiilor din 3-5 cuvinte; 

- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, 
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a 

4.1. Scrierea unor mesaje în diverse contexte de 

comunicare 

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, 

propoziţii 

- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, 
prin compararea cu un model 

- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în 
spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte 

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt 

text pe teme cunoscute 

- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor 
activităţi individuale sau comune 

- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text 

scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând 

încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu 

foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi 

cuvinte 

- realizarea unor planşe/etichete/postere/afişe pe teme 
familiare, după modele date 

- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din 
partea cadrului didactic 
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- decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene 
sau prin colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc. 

- scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori 
variate (mari/mici, groase/subţiri), pe foaie velină sau 

pe spaţii de 1-2 cm 

- realizarea unor lucrări plastice, decorative (folosind 
linia şi punctul), utilizând instrumente diferite 

- realizarea unor desene cu litere personificate 

obţine cuvinte 

- realizarea unor afişe, etichete cuprinzând reguli de 

conduită, norme de lucru, îndemnuri, încurajări etc. 

- realizarea unor postere, pe diferite teme, în cadrul 

proiectelor, folosind imagini, cuvinte şi propoziţii 
preluate după modele 

 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de 

comunicare 

- confecţionarea de felicitări şi bileţele cu litere de tipar 
rupte sau decupate din reviste, ziare etc. (învăţătoarea 

va comunica/va arăta mesajul ce trebuie scris – 

Exemplu: „Pe felicitare vom scrie 1 Martie”) 

- decorarea unor obiecte/desene folosind semne grafice 

- „scrierea” unor bileţele folosind diferite semne, linii 

curbe, linii frânte şi „citirea” mesajului 

4.2. Redactarea de mesaje scurte, formate din cuvinte 

scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse 

- alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având 
suport vizual 

- adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în 

enunţuri eliptice 

- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi 
scrierea acestuia 

- scrierea unor cuvinte, propoziţii cu ajutorul 
computerului 

- confecţionarea de etichete, afişe, materiale necesare în 

activitatea zilnică 

- organizarea în clasă a unui colţ/panou, destinat 
transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene, 

cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) pe o temă aleasă 

de copii sau referitoare la subiectul unui proiect 

- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii, 
felicitări, scrisori (de exemplu, scrisoare către Moş 

Crăciun) 

- jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise 

4.2. Redactarea de mesaje simple, cu respectarea unor 

convenţii de bază 

- scrierea cuvintelor obşinute prin completarea sau 
combinarea unor silabe 

- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu 

majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de 

punctuaţie) 

- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text 

- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de 

solicitare, cu respectarea convenţiilor 

- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii 

(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea unor mesaje 

folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, 

carioca, marker etc.) 

- confecţionarea de etichete, afişe, fişe, materiale 
necesare în activitatea zilnică 

- marcarea prin chenare sugestive/elemente grafice a 

unor definiţii, motouri, formule, mesaje, anunţuri 

importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă 

- formularea în scris a răspunsurilor la întrebări pe 
teme familiare/care prezintă interes 

- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe 

teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul 
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  unor imagini sau întrebări 

- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, 
„Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, 

pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de 

ex.: Colţul de creaţie) 

- activităţi care implică folosirea calculatorului 

pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte 

- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende 

etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii 

- realizarea unui ziar/a unei reviste a clasei 

- jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise 

crearea şi completarea unor rebusuri 

4.3. Exprimarea de idei, trăiri personale şi informaţii 

prin intermediul limbajelor neconvenţionale 

- „scrierea” de bileţele cu mesaje diverse folosind 

desene, simboluri (inventate spontan sau stabilite 
anterior) 

- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu 

ajutorul desenului sau prin simboluri – Exemplu: 

"Cum putem arăta prin „scris” ce frumoasă e 

primăvara?" 

- etichetarea originală a unor obiecte personale 

- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în 

care se vor folosi limbaje neconvenţionale 

- organizarea în clasă a unui colţ/panou intitulat 

„Peretele vorbitor”, în care copiii să-şi poată lăsa mesaje 
şi informaţii pe o temă aleasă de ei, în cadrul unui proiect 

(prin desene, cuvinte şi simboluri) 

- organizarea de concursuri – Exemplu: „Cine 

realizează cel mai interesant colaj/puzzle/ desen/poster 

din desene/cuvinte/alte simboluri?” 

crearea de ecusoane personalizate (cu simboluri, cuvinte 
sau imagini) 

- crearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri 

- completarea jurnalului clasei folosind desene, 
fotografii, simboluri 

4.3. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 

- scrierea propriei versiuni a unei poveşti spuse de 

cadrul didactic 

- scrierea de mesaje diverse, utilizând cuvinte 

(propozţii) şi simboluri/desene 

- redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, 

jurnale, poezii etc., prin care copilul să îşi exprime 

bucuria, tristeţea, încântarea, mândria etc. 

- realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la 
evenimente personale ori ale clasei,  documente cu 

valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor 

excursii, hărţi simple care să marcheze obiective 

culturale din jurul şcolii etc.) 

- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în 

care se vor folosi limbaje convenţionale şi 

neconvenţionale 

- prezentarea în scris, a unor experienţe plăcute, 
amuzante, surprinzătoare, a unor fapte bune 

4.3. Exprimarea de idei, sentimente, păreri prin 

intermediul limbajelor convenţionale 

- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii pot 

lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot 

exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi 

impresii despre anumite evenimente, dar şi informaţii 

pe o temă aleasă de ei (proiecte) 

- completarea unui jurnal personal sau al clasei, 
folosind desene, decupaje şi enunţuri scurte 

- crearea unor liste de cuvinte/idei legate de o temă 

propusă 

- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi 
exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor 

personale 

- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la 

experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras 

atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei 
suprafeţe) 

- redactarea unor idei despre o melodie ascultată 

- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă 

şi culoare 
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CONŢINUTURI 
 

Domenii CP CLASA I CLASA a II-a 

Comunicare orală 

(ascultare, vorbire, 

interacţiune) 

Acte de vorbire: a saluta persoane 

cunoscute, a se prezenta, a identifica un 

obiect, o persoană, a formula o rugăminte 

Cuvântul. Propoziţia/Enunţul Utilizarea 

cuvintelor noi în enunţuri adecvate 

Dialogul 
Formularea de întrebări şi răspunsuri 

despre: jocuri şi jucării, membrii familiei, 

prieteni, animale, reguli de igienă 

alimentară şi personală 

 

 

 

 

Forme ale discursului oral 

Povestirea după imagini 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula o 

rugăminte, o idee/o părere, o cerere 

 
 

Cuvântul. Propoziţia/Enunţul 

Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate 

Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative 
Dialogul 

Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, 

desene animate, filme pentru copii, viaţa de şcolar, 

familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de circulaţie, 

mediul social şi natural apropiat, igiena personală 

 

Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea 

interlocutorului, păstrarea ideii 

 
 

Forme ale discursului oral 

Povestirea unor întâmplări trăite Repovestirea 
unor întâmplări auzite Descrierea unui 

obiect/unei persoane 

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a 

identifica un obiect/o persoană/un loc, a cere şi a da 

informaţii, a formula o idee/o părere/o opinie/o solicitare 

Cuvântul. Propoziţia/Enunţul 

Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu 
Intonarea propoziţiilor exclamative 

Dialogul 

Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: 
şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul 

înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în 

mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol 

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe 

verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, 

prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi 

respectarea opiniei celuilalt) 

Forme ale discursului oral 

Povestirea unor întâmplări trăite sau observate 

Repovestirea unor întâmplări citite 

Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane 

Reguli ale discursului oral 

Pronunţie clară şi corectă 

Acord de număr şi gen, fără terminologie Intonaţie 

adecvată 

Citire/lectură Cartea 

Coperte, foaie, pagină, text, ilustraţii 

 

Literele mari şi mici de tipar Simboluri

 uzuale din universul 

apropiat: metrou, intrare, ieşire, spital, 

trecere de pietoni etc. 

Cartea 

Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină 

Literele mari şi mici de tipar şi de mână 

Alfabetul limbii rromani 

Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice (introduse 
progresiv) 

Cartea 

Cuprinsul unei cărţi 

 

Alfabetul limbii rromani 

Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte 

Sunetele limbii rromani. vocale şi consoane; alfabetul. 
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 Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor 

imagini sau obiecte 

 

 
 

 
 
Propoziţia/enunţul (fără teoretizări) 

Formularea de propoziţii cu suport intuitiv 
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport 

intuitiv 

Litere cu grafie şi valori fonetice comune în limbile 

rromani şi română 

Litere cu grafie sau valori fonetice diferite în limbile 

rromani şi română 

Grupurile de litere aspirate Litere 

postpoziţionale Vocale preiotate 

 

Citirea propoziţiilor/enunţurilor 

Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse 
progresiv) 

Aşezarea textului în pagină Titlu. 
Autor. Alineate 

Cuvinte care conţin litere cu grafie sau valori fonetice 

diferite în limbile rromani şi română: ä, ë, c, x, ï, j, k, rr, 

ś, з ,ź. 

Literele postpoziţionale: q, θ, ç. 

Diftongii: ǎ, ě, ǐ, ǒ, ǔ. 

Grupurile de litere aspirate: ćh, kh, ph, th 

 
 

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) 

Textul (de maxim 120 de cuvinte) Titlu. 

Autor. Alineate 
Aşezarea textului în pagină Textul 

literar 

Textul narativ 

Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul liric 
Poezii despre universul copilăriei 

Textul nonliterar/informativ 

Scriere/redactare Elemente  grafice care intră în 

componenţa literelor de mână: linii, 

puncte, bastonate,  zale,  bucle, 

semiovale, ovale, noduleţe Desenarea 

literelor de tipar 

Simboluri neconvenţionale folosite în 

exprimarea scrisă 

Alfabetul limbii rromani: 

Litere cu grafie şi valori fonetice comune în limbile 
rromani şi română 

Litere cu grafie sau valori fonetice diferite în limbile 
rromani şi română 

Grupurile de litere aspirate Litere 

postpoziţionale Vocale preiotate 

Ortografia 

Scrierea ortografică a cuvintelor 
Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului 

Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără 

terminologie) 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de 

litere ć (ce, ci), ӡ (ge, gi), ke (che), ki (chi), ge (ghe), gi 
(ghi)  

Punctuaţia 

Punctul 

Semnul întrebării 

Linia de dialog 

Alfabetul limbii rromani 

Ortografia 
Scrierea grupurilor de litere: ke, ki, ge, gi, ćh, kh, ph, 

th, rr. 

Scrierea cuvintelor care conţin literle i şi j, h şi x. 
Scrierea ortogramelor anθ-o, anθ-i, anθ-e, k-o, k- i, k-

e, p-o, p-i, p-e. 

Ortografia 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 
consoana m înainte de b şi p 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii 
oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie), 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele sau î, 

x 

Scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o, dintr- 

un/dintr-o, sau/s-au, sa/s-a 

Punctuaţia 

Semnul exclamării 
Virgula (în vocativ şi enumerare) Două 

puncte 
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Scrierea funcţională folosind 

desene, simboluri 
Felicitarea 

Biletul 

Organizarea textului scris 

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I Plasarea 

datei, a titlului, folosirea alineatelor 

 
 

Scrierea funcţională 

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, 

propoziţii, texte de maxim 30 de cuvinte). Dictări Biletul 

Invitaţia. Felicitarea 
Scrisoarea. Jurnalul (text şi desene) 
 

Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), 

pornind de la experienţe trăite 

Organizarea textului scris 

Scrierea pe liniatură tip II şi dictando Aşezarea 

textului în pagina caietului: plasarea titlului, a 
autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului 

dintre cuvinte 

Scrierea funcţională 

Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte) Transcrieri 
(texte de maxim 50 de cuvinte) Dictări (texte de 

maxim 40 de cuvinte) 

Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 

Felicitarea 

Afişul 
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza 
unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui 

şir de întrebări 
Cartea, ziarul sau revista clasei 

Elemente de 

construcţie a 

comunicării 

Vocabular 

Cuvântul 

Cuvinte cu sens asemănător Cuvinte cu 

sens opus 
 

Fonetică 

Sunete specifice limbii rromani 

Despărţirea cuvintelor în silabe Cuvinte 
alcătuite din una, două sau trei silabe, care 

nu conţin diftongi, triftongi sau consoane 

redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, 

ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

Vocabular 

Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înţeles Cuvinte 

cu sens asemănător 

Cuvinte cu sens opus 

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit 
Fonetică 

Sunetele limbii rromani. Articularea vocalelor şi 

consoanelor (fără denumire) 

Silaba 

Cuvântul 

Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără 

cunoaşterea regulilor 

Propoziţia/enunţul (fără teoretizări) 

Vocabular 

Cuvântul 

Cuvinte cu sens asemănător 

Cuvinte cu sens opus 

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit 
Fonetică 

Sunetele limbii rromani. Vocale şi consoane Despărţirea 

cuvintelor în silabe la capăt de rând Propoziţia/enunţul 

(fără teoretizări) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea şi 

derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul acestei discipline. 

Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această 

etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. 

Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute în schema orară a 

clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală. 

 

Strategii didactice 

Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii, precum şi a 

creativităţii elevului. 

În acest sens, cadrul didactic va pune accent pe stimularea interesului copilului pentru această disciplină şi pe 

dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea activă, 

individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. Tot ceea ce se întâmplă la 

„ora” de comunicare în limba rromani ar trebui să se deruleze sub forma unei suite de jocuri sau exerciţii atractive, 

atât în cazul clasei pregătitoare, cât şi în cazul claselor I şi a II-a. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. 

De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a 

acestora. Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce 

noţiunile devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă musculatura 

mâinii. În clasa pregătitoare, scrierea semnelor grafice va începe cu exerciţii de desenare a unor elemente preluate 

din mediul înconjurător (beţişoare, cârcei de viţă-de-vie, bastoane, buline etc.), continuându-se apoi cu scrierea lor 

pe foaie velină şi pe liniatură tip I. 

Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să răspundă intereselor 

acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea 

ce învaţă. 

O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor, fie că e vorba de nume de 

obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul funcţiilor limbii/actelor de vorbire. Dacă 

profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci când enunţă aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar 

despre ce este vorba. În acelaşi context, învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea 

ce au receptat sau ceea ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical. 

Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare are loc în contexte de 

comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa contextului, elevii ajung să recite doar cuvinte şi 

fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în alte situaţii. De altfel, oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de 

ce învaţă ceea ce învaţă. 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu prioritate metode 

moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, 

autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp 

dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să 

se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între elevi. De asemenea, evaluarea 

orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile 

individuale şi de vârstă ale elevilor. 

Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare / competenţele dobândite de către copii în contexte 

nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga 

activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil. 

Prezentăm în continuare un exemplu de abordare integrată, în cadrul căruia activităţile de învăţare au fost 

structurate astfel încât să concure la dezvoltarea de competenţe specifice, rămânând totodată circumscrise unei teme 

accesibile şcolarului mic. 
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Exemplu de abordare integrată la clasa pregătitoare 

TEMA:Jucării 
 

Ce urmărim? 

competenţe specifice - 

Cum procedăm? 

Ordinea realizării activităţilor nu coincide cu ordinea prezentării competenţelor. Activităţile se vor 

desfăşura pe parcursul unei săptămâni. Se recomandă proiectarea în manieră integrată: comunicare în 

limba rromani + matematică şi explorarea mediului + arte vizuale şi abilităţi practice + muzică şi mişcare. 

Comunicare în limba rromani 

1.1.  selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este vorba în textul 

audiat – Exemplu: „Cum au fugit odată jucăriile de la un copil” 

 realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj, oferirea de 
răspunsuri scurte la întrebarea: Despre ce este vorba în poveste? 

 aprecierea cu adevărat/fals a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea globa 

 formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul textului audiat – Exemplu: „Ce 

jucării avea Petrişor?”; „Ce a făcut ele?”; „Din ce motiv au plecat?” 

 repovestirea secvenţei preferate din povestea audiată 

1.2.  numirea personajelor din poveste 

 oferirea de răspunsuri la cererea elementară de informaţii – Exemplu: „Cum arătau 

jucăriile lui Petrişor?”; „Care sunt jucăriile tale preferate?”; „Cum le îngrijeşti?” 

1.3.  indicarea cuvintelor percepute prin diferite semne: bătăi din palme/jetoane puse pe 

bancă – Exemplu: Pune pe masă atâtea jetoane câte cuvinte ai auzit. “Jucăriile au 
fugit.” 

 numărarea cuvintelor dintr-un enunţ 

 punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu imaginea potrivită – Exemplu: 
minge, ursuleţ, jucării, maşină etc. 

 despărţirea cuvintelor în silabe 

 indicarea prin mimică a silabelor (prima silabă din cuvintele maşină, jucării, minge). 

 indicarea sunetelor percepute prin diferite semne (ridicaţi un deget când auziţi sunetul 

"j" – jucărie, jar, cenuşă, curaj, jumătate, minge etc.) 

 sortarea de jetoane reprezentând obiecte din mediul familiar, după criteriul: Încep cu 

sunetul "j" (se dau jetoane care reprezintă: jucării, jaluzele, minge, cojoc etc.) 

 colorarea unor imagini care reprezintă obiecte/fiinţe a căror denumire începe cu 

sunetul "j" (jucării, jder, jardinieră) 

1.4.  audierea unor poveşti citite, înregistrate sau povestite de adulţi sau copii 

 participarea la activităţi de tipul „Tu eşti ecoul meu” (reproducerea unor mesaje 

formulate de adult sau copii) 

2.1.  jocuri de cuvinte – Exemplu: “Spuneţi cuvinte în care sunetul "j" se aude la început.” 

(jumătate, jucărie, jumulit, japonez etc.) 

 reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în funcţie de intenţia de 

comunicare (aserţiune, întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie etc.) 

 ridicarea unui jeton-simbol, în funcţie de intenţia de comunicare – Exemplu: 
„Ridică jetonul roşu atunci când auzi o întrebare.” 

2.2.  prezentarea jucăriei preferate 

1.1.  repovestirea textului audiat, respectând succesiunea momentelor prezentate 

1.2.  participarea la jocuri de grup 

3.1.  punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imaginile potrivite 

– Exemplu: minge, urs, copil, robot 

3.2.  lectură după una sau mai multe ilustraţii 

3.3.  punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale indicate 

3.4.  observarea unor pliante despre jucării 

 observarea cutiilor jocurilor din sala de clasă (identificarea unor specificaţii 

referitoare la vârsta participanţilor la joc, la regulile jocului etc.) 

3.4.  observarea unor pliante despre jucării 

 observarea cutiilor jocurilor din sala de clasă (identificarea unor specificaţii 

referitoare la vârsta participanţilor la joc, la regulile jocului etc.) 
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4.1.  decorarea unor jucării realizate din hârtie sau carton 

 construirea literei "J" din plastilină, pastă de modelaj, “fir” de hârtie creponată sau 

hârtie reciclată răsucită etc. 

 trasarea literelor de tipar "J" şi "j" după contur dat sau prin unirea punctelor, folosind 

instrumente diferite de scris (pensulă, carioca, creioane colorate, stilou etc.) 

 colorarea conturului literei pe o fişă de dimensiuni A4 

 copierea unor cuvinte ce conţin litera "J" şi/sau "j" 

4.3.  etichetarea originală a jucăriilor din clasă/din camera personală 

 realizarea unor „prezentări” ale jucăriilor preferate, utilizând desene, simboluri şi 

cuvinte, care vor fi afişate în spaţiul denumit „Peretele/Panoul vorbitor”) 

 completarea jurnalului clasei folosind desene, fotografii, simboluri (la finalul 
săptămânii) 

2.4.  crearea unei povestiri în grup despre jucăriile fericite ale unui copil; povestea 
va fi scrisă de către profesor şi ilustrată de copii 

Matematică şi explorarea mediului 

1.1.  numărarea jucăriilor şi distribuirea lor 

 construirea de mulţimi de jucării 

1.2.  compararea grupurilor de jucării 

2.2.  construcţii cu ajutorul figurilor geometrice 

 confecţionarea de jucării utilizând cutii, cilindri, sfere 

 jocuri de construcţii cu cuburi 

2.1.  jocuri de orientare şi de poziţionare a jucăriilor în funcţie de diferite repere 

1.6.  jocuri care presupun rezolvarea unor situaţii practice: „Ia din coş cu două 
jucării mai mult decât are colegul tău.” 

3.1.  crearea/completarea unor modele repetitive de cel mult 10 jucării 

 recunoaşterea efectelor unor tipuri de forţe în jocuri cu obiecte 
(lovirea/lansarea mingii; lansarea/împingerea maşinuţelor etc.) 

 utilizarea jucăriilor muzicale pentru identificarea relaţiei vibraţie-sunet 

4.2.  jocuri cu jucării de tipul „Ce s-ar întâmpla dacă...” 

5.1.  organizarea şi întreţinerea colţului cu jucării 

 gruparea jucăriilor după un anumit criteriu 

5.2.  jocuri care necesită rezolvarea de adunări şi scăderi cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 

6.1.  ordonarea   jucăriilor   după   înălţime;   comparări   succesive   şi exprimarea 
rezultatului 

6.3.  joc de rol: „La magazinul/raionul de jucării” 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

1.3.  vizionarea unui fragment din filmul pentru copii „Toy story/Povestea 
jucăriilor” şi discutarea mesajului transmis 

2.1.  enumerarea unor caracteristici ale jucăriei/jucăriilor preferate 

2.3.  realizarea de construcţii libere, spontane 

 realizarea de construcţii libere cu materiale puse la dispoziţie 

 confecţionarea de jocuri şi jucării simple 

Muzică şi mişcare 

2.1., 2.2.  însuşirea şi interpretarea unor cântece în colectiv („Cutia cu jucării” – 

www.gradinitaonline.wordpress.com sau www.trilulilu.ro/muzica- 
diverse/cutia-cujucarii-melodii-gradinita) 

 

Grupul de lucru 
 

Gheorghe Sarău Ministerul Educaţiei Naţionale 

Ionel Cordovan Şcoala Gimnazială „Puiu Sever”, Ineu 

Noemi Cordovan Şcoala Gimnazială „Puiu Sever”, Ineu 
 

http://www.gradinitaonline.wordpress.com/
http://www.trilulilu.ro/muzica-
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Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 / 02.12.2014 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa şcolară 

pentru disciplina 

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ RROMANI 

CLASELE a III-a - a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bucureşti, 2014 
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Notă de prezentare 

Conform planului cadru de învăţământ aprobat cu numărul 3371/ 12.03.2013, disciplina Limba 

şi literatura maternă se predă în clasele a III-a – a IV-a cu o alocare de 5 ore pe săptămână. 

Programa de Limba şi literatura maternă rromani pentru clasele a III-a – a IV-a a fost realizată 

pe baza Cadrului comun pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba maternă, 

dezvoltat în perioada iunie-august 2014, pornind de la concluziile studiilor dezvoltate în cadrul 

proiectului POSDRU 35279 Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate - 

Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării. Acest cadru a 

fost structurat pentru a accentua aspectul comunicativ-funcţional al învăţării limbii şi literaturii 

materne în contextul actual. Fără îndoială că limbile şi literaturile cunosc o mare diversitate. Iar 

decupajele tradiţionale de tipul „limbă” şi „literatură” se raportează întotdeauna la elemente 

specifice în plan lingvistic sau în plan literar. Totuşi, din perspectivă pragmatică, competenţele 

de comunicare se focalizează pe operaţii cognitive identice. În acest sens, sunt relevante cadrele 

de referinţă ale studiilor internaţionale (de exemplu PISA, PIRLS), care vizează un set de 

procese identice pentru măsurarea achiziţiei elevilor, indiferent de limba lor maternă. 

În această perspectivă, programa valorifică următoarele documente: 

- Key Competences for Lifelong Learning - a European Reference Framework, 

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 

(Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele cheie) in Official Journal 
of the EU, 30 dec. 2006. Din acest document au fost extrase elementele componente ale 

competenţei de comunicare în limba maternă. 

- Literary Framework for Teachers, LiFT (Cadrul de referinţă pentru literatură realizat cu 
sprijin european şi pilotat în 6 ţări membre, printre care şi România), 
http://www.literaryframework.eu/. Acest document a fost utilizat pentru formularea 
competenţelor şi activităţilor de lectură. 

- PIRLS Assessment Framework, http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/framework.html 
(Studiul internaţional privind progresia competenţelor de lectură la finalul 

învăţământului primar, la care România participă din 2001 - cu teste în limbile română 
şi maghiară). Acest document a facilitat dezvoltarea unor competenţe, activităţi de 
lectură şi structurarea conţinuturilor. 

- The European Language Portfolio (Portofoliul european al limbilor) 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp. Acest document a orientat 
reflecţia asupra competenţelor de comunicare. 

Alături de racordarea fără echivoc la tendinţele actuale în didactica maternei pe plan 

internaţional, documentul de faţă îşi propune o consolidare a abordării educaţionale centrate pe 

nevoile elevilor în societatea contemporană. Dincolo de retorici, propunem formulări ancorate 

în cotidian, care să ofere elevilor achiziţii de calitate în domeniul comunicării, în contexte 

semnificative de învăţare. 

Din punct de vedere formal, programa de faţă continuă modelul curricular avansat de 

programele pentru clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a aprobate în 2013, fiind structurat astfel: 

notă de prezentare, competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de 

învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice. 
- competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învăţământului primar (aceste 
competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje în contexte la îndemâna copiilor); 
- competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi sunt vizate pe 
parcursul fiecărei clase; activităţile de învăţare reprezintă exemple de sarcini de lucru 
prin care se dezvoltă competenţele specifice; 
- conţinuturile sunt exprimate ca: funcţii ale limbii/acte de vorbire (gramatică 
funcţională), tipologii ale textului şi elemente intuitive privind regularităţile limbii; 
- sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului 
didactic pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. 

http://www.literaryframework.eu/
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/framework.html
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp
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Competenţe generale 
 

 

 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de 

comunicare 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
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Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral în contexte familiare 

- răspuns la întrebarea „Despre ce e vorba în ...?” 

- selectarea variantei corecte dintr-un set prezentat (imagine semnificativă şi 
imagini plauzibile/distractori) 

- alegerea variantei corecte în exerciţii de tip adevărat/ fals 

- realizarea unor desene, realizarea unei scheme 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat 

- folosirea unei tehnici de încercare şi eroare 

- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale 

 

 

 

 
1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate 

- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.) 

 
 

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de interlocutor 

- privirea interlocutorului 

- căutarea elementelor interesante, reprezentative ale mesajului audiat 

 
1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile 

neînţelegerii mesajului audiat 

- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o 
dată”) 

- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „adică .../ ce înseamnă că ...?” 

- depăşirea fricii de eşec 

1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral în contexte previzibile 

- descifrarea semnificaţiei unui anunţ radio/ scurtă naraţiune/ scurtă poezie 
(„Este vorba despre ...”) 

- vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru clasa 
de elevi 

- vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte pentru copii 

1.2. Identificarea unor modele intonatorii simple (aserţiune, ordin, 

întrebare) 

- sesizarea întrebărilor în cadrul mesajului audiat („Cine a întrebat?”, „Ce a 
întrebat?”) 

- identificarea unei porunci 

- sesizarea aserţiunilor (enunţuri afirmative, negative) 

 
1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora 

- observarea dezacordului sau a altor abateri 

 
 

1.4. Manifestarea toleranţei faţă de interlocutor 

- aşteptarea finalizării mesajului 

- luarea cuvântului, în ordine, în funcţie de regulile anunţate 

 
1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de 

perturbările de canal 

- jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje bruiate, trunchiate, 
articulate defectuos 

- activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită angajarea verbală a 
tuturor membrilor 
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2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan 

simplu 

- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul 
apropiat 

- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la 
îndemână 

- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui coleg 

- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu 

 
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea 

profesorului 

- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? 
Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) 

- relatarea a ceea ce au văzut într-un film/ desen animat/ clip pentru care nu au 
subtitrare sau sonor 

 

 

 
 

2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup 

- răspuns la întrebări simple de control – „Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi 
apoi? Dar în cele din urmă?” 

- prezentare după plan a unei teme 

- prezentarea unor evenimente ale clasei (excursie, concurs, târg de 
marţisoare etc.) 

 

 

 

 
2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme 

- dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în comunitate în 
cadrul unui grup mic 

- organizarea unui eveniment (de exemplu: o serbare, o expoziţie cu afişe 

2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj 

imaginar urmărind un set de repere 

- discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la 
personaj 

- realizarea unui portret al personajului folosind mai multe coduri (desen/colaj, 
ritm/melodie, pantomimă etc.); verbalizarea şi comentarea acestei descrieri de 
către cel care a realizat-o sau de un coleg 

- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea personajului 

 

 
2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin 

- jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti pe plajă şi joci volei cu 
prietenii, s-a stârnit furtuna, ce faceţi?”) 

- inventarea unui alt final la o poveste 

- imaginarea unei continuări a unei scene de poveste 

- relatarea unor întâmplări avand ca suport banda desenată 

- ne imaginăm...(de exemplu,”Intrăm în podul unei case: ce auzim? ce 
mirosim? ce vedem?”) 

 

2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi 

derulate în şcoală sau extraşcolar 

- discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final 

- discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unor proiecte/ teme 

- concurs de prezentări orale pe o temă anunţată (de exemplu, serbarea de Crăciun, 
vizita la muzeu, personajul ..., vizita la mall, vizionarea filmului 3D) cu juriu dintre 
elevii clasei 

- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor imagini care corespund 
momentelor unei întâmplări 

 
2.4. Iniţierea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de 

grup 

- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce 

- proiecte în perechi/ grupuri mici 
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Clasa a III-a Clasa a IV-a 
realizate în urma lecturilor) - minidezbateri/ controversa creativă 

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul 

de dialog 

- dramatizarea unor scene de poveste 

- joc de rol în diverse situaţii de comunicare (de exemplu, „Eşti cu bicicleta în parc 
şi ai găsit un pui de porumbel căzut din cuib. Este un domn pe o bancă mai încolo. 
Jucaţi scena”) 

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale 

- organizarea unui eveniment în şcoală/ comunitate 

- promovarea unei idei/ a unor produse 

- participarea la campanii de susţinere/ de atragere a atenţiei asupra unei 
probleme 

- exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut, o întâmplare 

trăită, un eveniment public etc. 
 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare 

- lectura activă, cu creionul în mână 

- lucru în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese 

- folosirea jurnalului cu dublă intrare 

- adresarea de întrebări reciproce 

- lectura unui text utilizând metoda SINELG 

 
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit 

- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind coduri 
diverse - desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. 

- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... .” 

 

 

 

 
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire şi personajele acesteia 

- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text 

- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor 
personaje 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau 

literare 

- activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 

- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la 
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text 

 

3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii 

- realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile dintre lumea reală şi cea 
imaginară prezentată în textele citite 

- realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a indica relaţia dintre text 
(literar sau de informare) şi experienţele proprii 

- exerciţii de reformulare a unui mesaj, din perspectiva diferiţilor receptori/ 
emiţători 

 
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o 

opinie referitoare la mesajul citit 

- minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului 

- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi 
clasificarea acestora 

- rezolvarea unor controverse 
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Clasa a III-a Clasa a IV-a 

3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte+cheie şi alte 

aspecte importante ale acestuia 

- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe 

 
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit 

- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.) 

 
3.6. Aprecierea valorii cărţilor 

- activităţi la bibliotecă 

- amenajarea unui colţ de lectură în clasă 

- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la două 
săptămâni etc.) 

3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de 

profunzime în cadrul lecturii 

- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor 

 
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora 

- observarea dezacordului şi a altor abateri 

 
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare 

- proiecte de documentare la diverse discipline şcolare sau în vederea unor 
activităţi extraşcolare (de exemplu, excursii, concursuri, serbări) 

- întâlniri cu scriitori 

- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe, de ortografie şi de 

punctuaţie în redactarea de text 

- interevaluarea textelor scrise 

- revizuirea textelor redactate 

- discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe 

- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi discutarea 
rezultatelor 

 
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal 

- realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui 
proiect/ a unei tombole 

- elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea rezultatelor unui proiect 

4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în 

redactarea de text 

- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate 

- discutarea greşelilor de ortografie 

- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă 

 

 

 
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital 

- comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o diversitate de subiecte prin email 
(întrebări legate de: teme, modul de rezolvare a unui exerciţiu) 

- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la un picnic etc. 

- completarea corectă a datelor destinatarului pe un plic/ o carte poştală; în 
format digital 
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4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de 

la întrebări de sprijin 

- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de exemplu, 
„Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”) 

 

 

 

 
4.4. Relatarea pe scurt a unei întâmplări/ activităţi cu sprijin din partea 

profesorului 

- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele 
din urmă 

 

 
 

 

 

 
4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei 

- participarea alături de colegi şi profesor la realizarea programului unei 
serbări, a scenariului unei dramatizări 

- expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor 

- participarea la realizarea unui jurnal al clasei 

4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu 

- expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere verbală) 

- proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea unor animale de companie fără 
stăpân” 

- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial pentru copii 

- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva necunoscut (unui prieten prin 
corespondenţă la primul mesaj, de exemplu) 

 
4.4. Prezentarea pe scurt a unei întâmplări / secvenţe dintr-o poveste/ dintr- un film/ 

desen animat / a unei activităţi pornind de la întrebările investigatorului perfect 

- relatări în scris pe baza întrebărilor: „Cine, Ce, Cum, Unde, De ce a făcut 
...?” 

- realizarea unui jurnal de lectură care să conţină elementele cheie de 
prezentare a unei cărţi citite şi/ sau desene care să ilustreze ceea ce îşi 
imaginează 

- realizarea unei benzi desenate, îmbinând desenul cu mesajele scrise 

 
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte 

informative şi funcţionale 

- realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa pregătitoare pe o temă 
propusă de cei mici/ de profesori sau de clasă 

- realizarea de afişe pentru promovarea unor evenimente din şcoală; concurs de 
afişe 
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Conţinuturi1
 

Conţinuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competenţele; conţinuturile nu se 
tratează în sine; se va evita metalimbajul 

 

Domenii de conţinut Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Funcţii ale limbii (acte de 

vorbire) 
- descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat) 

- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, 
citite) 

- oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat) 

- solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat) 

- cererea simplă familiară, cerere politicoasă 

- prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi) 

- iniţierea unui schimb verbal 

- descrierea (de personaje de film, carte, imaginare) 

- relatarea unei întâmplări imaginate 

- oferirea de informaţii referitoare la universul şcolii sau 
extraşcolar 

- formularea de informaţii referitoare la universul şcolii 
sau extraşcolar 

- formularea de solicitări formale şi informale 

- prezentarea (unor activităţi/ rezultate/ proiecte) 

- iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal 

Textul - textul pentru lectură are minim 450 cuvinte 

- textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive 
scurte; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă 

- text de informare şi funcţional: afiş, fluturaş, tabel sau alt tip 
de organizator grafic, biletul, felicitarea; în funcţie de dotări – 
email 

- textul pentru lectură are minim 800 cuvinte 

- text literar narativ; text descriptiv de tip portret; poezii 
scurte adecvate nivelului de vârstă 

- text de informare şi funcţional: afiş, tabele, diagramă 
Venn sau orice alt tip de organizator grafic adecvat 
vârstei, hartă şi plan simplu de oraş/ traseu turistic etc., 
carte poştală, invitaţie; în 

funcţie de dotări – mesaj text şi email 

Variabilitatea şi regularităţile 

limbii 
- intuirea numărului şi a genului 

- intuirea claselor morfologice: substantiv, adjectiv, 
pronume personal, verb 

- intuirea persoanei, a timpului 

- intuirea claselor morfologice: substantiv, adjectiv, 
pronume personal, numeral, verb 

- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect - 

predicat 

 

 

 

 

 
 

1 Domeniile de conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de conţinuturi ale competenţei de comunicare în limba maternă din Recomandarea Parlamentului european 

privind cadrul de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 
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Sugestii metodologice 

În clasele a III-a şi a IV-a, este continuată construirea achiziţiilor a căror structurare a început în ciclul 

anterior (clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a). Competenţele generale rămân aceleaşi, acestea jalonând 

codarea şi decodarea de mesaje orale şi scrise. 

Comunicarea elevilor are loc firesc în clasă şi devine, în context şcolar, obiect al reflecţiei şi al învăţării. 

Din acest motiv, competenţele specifice reprezintă trepte în structurarea comunicării orale şi scrise. 

Receptarea mesajelor orale şi scrise 

Atât la clasa a III-a, cât şi la a IV-a, sunt incluse enunţuri specifice pentru receptarea globală a unui 

mesaj oral, având în vedere că, în clasele anterioare, această operare nu a constituit un scop explicit al 

învăţării. 

Înţelegerea globală a mesajului sprijină ascultătorul să discearnă dacă este necesar să acorde atenţie 

într-un anume context de comunicare. Înţelegerea globală, odată consolidată, permite şi alte operări 

necesare înţelegerii şi participării în tranzacţiile verbale, care să conducă la interacţiuni responsabile 

social în spaţiul şcolii şi în afara lui. Este esenţial, din acest punct de vedere, ca elevii să comunice 

autentic cu cei din jur, pentru a înţelege, prin intuiţie, apoi prin reflecţie, importanţa de a-l asculta cu 

adevărat pe celălalt, de a fi atent la nevoile lui, de a empatiza şi de a nu judeca. Formarea unor 

deprinderi de ascultător activ este o componentă importantă a competenţei de comunicare. Astfel, 

contextele create în spaţiul şcolii trebuie să fie autentice, adecvate vârstei şi dorinţelor grupului de elevi. 

Tot în domeniul ascultării, evidenţiem şi importanţa deschiderii unor căi spre reflecţia asupra 

regularităţilor limbii. Competenţele care vizează sesizarea unor regularităţi sau abateri în exprimarea 

unui vorbitor structurează, în mintea copilului, conştientizarea sistemului limbii şi a semnificaţiei 

componentelor sale. Această achiziţie este întărită prin dezvoltarea unor competenţe similare în 

receptarea mesajului scris. 

În privinţa receptării mesajului scris, accentele formative sunt pe semnificaţii şi pe explorarea acestora 

la nivelul textului scris (literar şi nonliterar). Structurarea competenţelor se raportează la procesele 

lecturii din cadrul de referinţă PIRLS şi la receptarea literaturii din cadrul LiFT. Din perspectiva 

PIRLS, lectura, în scop informativ sau în scop estetic, înseamnă comprehensiune, care se construieşte 

treptat, de la simplu la complex, prin antrenarea a patru procese cognitive esenţiale: identificarea de 

informaţii explicit formulate, realizarea de deducţii simple, integrarea şi interpretarea ideilor şi a 

informaţiilor, evaluarea critică a conţinutului şi a elementelor textuale. În demersurile focalizate pe 

formarea competenţelor de lectură, cadrul didactic trebuie să proiecteze activităţi coerente pentru 

antrenarea treptată a celor patru procese, care să ducă la o înţelegerea profundă a textelor, la evaluări 

critice, la formulare de răspunsuri personale faţă de cele citite susţinute cu elemente/ cu exemple din 

mesajele scrise. 

LiFT valorifică experienţe didactice europene, valoroase în abordarea lecturii literare în context şcolar 

şi pledează pentru importanţa trezirii interesului elevului, a motivaţiei sale, ca prim pas pentru formarea 

unei atitudini pozitive faţă cunoaşterea lumii prin lectură. Este necesar ca alegerea textelor literare ce 

urmează a fi abordate în clasă să corespundă nevoilor elevilor, intereselor acestora şi reprezentărilor lor 

despre lume. De asemenea, investigarea lumilor ficţionale, prin sarcini simple, dar relevante pentru 

elevi, îi ajută să extragă informaţia semnificativă dintr-un text, să o lege de propria viaţă, să compare 

lumea reală cu cea ficţională şi să-şi susţină punctele de vedere cu argumente valide. 

Aşadar, lectura este un scop explicit al învăţării, de maximă importanţă pentru cunoaştere şi pentru 

dezvoltarea personală a elevului, nefiind un mijloc pentru practicarea vocabularului şi a gramaticii.  

Exprimarea orală şi redactarea 

În privinţa producerii de mesaje orale şi scrise, accentele formative sunt puse pe valorizarea intereselor 

elevilor din perspectiva exprimării de idei, de păreri, de emoţii pe tematici relevante pentru experienţele 

lor. Succesul unor activităţi de exprimare depinde de semnificaţia lor pentru elevul înţeles în 

individualitatea sa, cu un profil cognitiv şi afectiv propriu. Totodată, sunt valorizate experienţele de 
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interacţiune care pun bazele nu doar pentru comunicarea eficientă, dar şi pentru socializare.  

Temele de redactare, precum şi problematicile abordate în producerea orală trebuie să traducă intenţii 

autentice din perspectiva elevului. Rezolvarea unor sarcini stereotipe, repetitive va conduce, aşadar, la 

abordări superficiale, la lipsa motivaţiei şi a încrederii în sine, în propriile idei. 

Din acest motiv, în prezentul document, producerea de texte orale sau scrise pune accent pe relevanţa 

contextului de comunicare, pe interogare, pe explorarea universului copilului, inclusiv prin apelul la 

noile tehnologii. Sunt evidenţiate, de asemenea, situaţii în care, pentru a se exprima, elevii pot folosi şi 

alte coduri în afara codului lingvistic (de exemplu, desene, colaje, ritm). 

Modelul comunicativ-funcţional şi abordarea conţinuturilor 

În documentul de faţă, categoriile de conţinut sunt preluate dintre cele stipulate în Recomandarea 

Parlamentului European pentru formarea competenţelor cheie. Conţinuturile sunt tratate ca bază de 

operare pentru structurarea competenţelor, nu ca scopuri în sine. 

În privinţa elementelor de construcţie a comunicării, am optat pentru intuirea regularităţilor din 

mesajele vehiculate, pentru identificarea acestora în context. Propunem ca sesizarea semnificaţiei 

categoriilor gramaticale şi a claselor morfologice să se realizeze prin jocuri de imaginaţie şi prin 

analogii reprezentative. De exemplu, putem pleca să explorăm spaţiul galactic şi în cele din urmă vom 

ajunge pe o planetă unde vom poposi. Acolo nimic nu seamănă cu Terra. Va trebui să inventăm nume 

pentru tot ceea ce vedem. Vom constata că toate aceste nume au anumite caracteristici exact ca acelea 

din lumea noastră. Şi pentru că toate acestea trebuie să aibă un nume le-am spus 

„substantive”. 

Exemplul de mai sus ilustrează că, în acest mod, modelul comunicativ-funcţional poate fi aplicat efectiv 

în clasă. 

Demersul constructivist, adoptat în contemporaneitate, presupune, aşadar, explorarea de către elevi a 

realităţii comunicării în acelaşi mod în care au făcut-o în trecut aceia care au scris gramaticile, nu cu 

scopul de a scrie ei – elevii - alte tratate, ci de a comunica eficient, responsabil. 

Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale 

vor utiliza atât texte create de aceştia, cât şi texte folclorice şi ale scriitorilor rromi din România şi d in 

străinătate. Manualul se va încheia cu câte un vocabular rrom-român şi român-rrom, structurate pe baza 

cuvintelor întâlnite în manualul respectiv. 

Listă orientativă de autori şi texte 

Lista este orientativă – autorii de manuale/ profesorii vor selecta autorii şi textele considerate adecvate 

demersului propus. 

AUTORI RROMI: 

Andre Barthelemy: Kajsan. 
Borcoi Jupter: I zor thaj i godǐ; Sar si o nasulipen; Duj amala; I doś; O laćho amal; Duj ćhave. 
Costică Băţălan: O Phuro Kräćuno. 
Eslam Drudak: E ćhona. 

Gheorghe Sarău: O зukel o rikono vaj i mùca?; O ivend; O manuś thaj le duj pesqe ćhaja; I Svùnta 

Sara; O paśmilaj; O Uśtǎvipen le Isusosqo; So ingeren e kanzùrke pumare dumesθe?; I rromani ćhib. 

Karszàli Ervin şi Rosztàs Farkas: O rrom thaj i balval; Sa mança!.  

Lèksa Manuś: Dade, kin manqe grastorres!; Phen tu manqe, ćhavorro!.  

Mateom Maximoff: Bitǐnav tumenqe mirre asva. 

Nina Vinkova: O briśind.  

Octavian Bonculescu:Rodipen.  

Rosztas György: O kermuso. 
Rajko Djurić: E dajaqe jakha; So зanav?; So kerel o lav?; I saзangli ćhib. 
Romka Demeter: Te avelas man grastorro parno!; Murre dadesqe. 

TRADUCERI ŞI ADAPTĂRI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ realizate de: 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

70 

Gheorghe Sarău: O pućhipen k-e duj droma; I paramìći la molǎqi, poveste grecească; I buzni thaj le 

trin buznorre, Anton Pann: Anθar e svàturǎ le godǎver phuresqe; Dade!a, amare!a; Petre Petcuţ: O 

Śtefàn Räzvàn, o baro raj la Moldoviaqo; O zidàri; Umberto Eco: Jekh śośoj... aver śośoj...; Mokcsay 

Gyulane: O rrom thaj i astarni le ruvenqi, O bićajlo rrom. 

Marcel Courthiade: Esop: O Laćhipen thaj o Nasulipen; Sar o śośoj mudardǎs le ruves; A.A. 

Milnesqo: O rićhinorro Vini зal k-o śośoj; I kakaràśka thaj o kalo sap; Jekh godǎver rromni. 

Mantu Stoica: K-o Betleèmo tele, Aděs Biandilo o Xristos, Thaj so śukar nevipen, E ivendesqe luludǎ, O 

phuro parne balença. 

Sorin Aurel Sandu: Anton Pann: Anθa' o siklipe'. 

Octavian Bonculescu: O gonorro duje lovença, dramatizarea în versuri realizată de Elena Nuică. 
Isabela Bănică: Katarina Taikon: I Katitzi. 
Alte traduceri şi adaptări: Sar i ćik kerdili manro, culeasă de la rromii căldărari din Franţa; O bakro, 
adaptare după o poveste culeasă de la rromii căldărari din Franţa; O rrom, o phuro thaj le duj pirǎ, 
poveste veche din Balcani; Lil Indiaθar, adaptare după J.S. Pathania. 

Listă orientativă de autori şi texte – traducere în limba română 

Lista este orientativă – autorii de manuale/ profesorii vor selecta autorii şi textele considerate adecvate 

demersului propus. 

AUTORI RROMI: 

Andre Barthelemy: Unde eşti. 

Borcoi Jupter: Puterea şi mintea; Cum este răutatea; Doi prieteni; Vina; Prietenul cel bun; Doi 

Costică Băţălan: Moş Crăciun. 

Eslam Drudak: Lunile. 

Gheorghe Sarău: Câinele, căţelul sau pisica?; Iarna; Omul şi cele două fiice; Sfânta Sara; Primăvara; 

Învierea lui Isus; Ce poartă aricii pe spatele lor?; Limba rromani. 
Karszàli Ervin şi Rosztàs Farkas: Rromul şi vântul; Tot cu mine! 
Lèksa Manuś: Tată, cumpără-mi căluţ!; Spune-mi, copilaşule! 
Mateom Maximoff: Vă vând lacrimile mele. 

Nina Vinkova: Ploaia. 

Octavian Bonculescu: Căutare. 

Rosztas György: Şoarecele. 
Rajko Djurić: Ochii mamei; Ce ştiu?; Ce face cuvântul?; Limba de toţi ştiută. 
Romka Demeter: Dacă aş avea un căluţ alb!; Tatălui meu. 
 

TRADUCERI ŞI ADAPTĂRI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ realizate de: 

Gheorghe Sarău: Întrebarea la răscruce de drumuri; Povestea vinului, poveste grecească; Capra cu 

trei iezi; Anton Pann: Din sfaturile bătrânului înţelept; Tatăl nostru; Petre Petcuţ: Ştefan Răzvan, 

domnitorul Moldovei; Zidarul; Umberto Eco: Un iepure ... alt iepure ...; Mokcsay Gyulane: Rromul şi 

capcana pentru lupi, Rromul nesătul. 

Marcel Courthiade: Esop: Bunătatea şi Răutatea; Cum iepurele l-a omorât pe lup; A.A. Milnesqo: 

Ursuleţul Vini merge la iepure; Coţofana şi şarpele negru; O femeie înţeleaptă. 

Mantu Stoica: Jos la Betleem, Astăzi s-a născut Hristos, O ce veste minunată, Florile dalbe, Moş 

Crăciun cu plete dalbe. 

Sorin Aurel Sandu: Anton Pann: Despre învăţături. 

Octavian Bonculescu: Punguţa cu doi bani, dramatizarea în versuri realizată de Elena Nuică. 

Isabela Bănică: Katarina Taikon: Katitzi. 

Alte traduceri şi adaptări: Cum noroiul a devenit pâine, culeasă de la rromii căldărari din Franţa; 

Berbecul, adaptare după o poveste culeasă de la rromii căldărari din Franţa; Rromul, bătrânul şi cele 

două oale, poveste veche din Balcani; Carte din India, adaptare după J.S. Pathania. 

Grupul de lucru 

Gheorghe Sarău Ministerul Educaţiei Naţionale 

Ionel Cordovan Şcoala Gimnazială „Puiu Sever”, Ineu 

Noemi Cordovan Şcoala Gimnazială „Puiu Sever”, Ineu 
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Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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Notă de prezentare 

Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maternă rromani reprezintă oferta curriculară pentru 

clasa a V-a . Conform planului-cadru de învăţământ, aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, limba şi literatura 

maternă rromani are alocate 4 ore pe săptămână. 

Concepţia acestei programe are în vedere Documentul de fundamentare a noului plan-cadru pentru gimnaziu 
(2016), Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) – document european de referinţă, instrument care 

susţine necesitatea unui set de competenţe-cheie care să îi permită viitorului cetăţean să se adapteze în mod flexibil 

la o lume caracterizată prin schimbare rapidă şi profundă interconectare, precum: comunicare în limba maternă, 

comunicare în limbi străine, competenţă digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă şi 

antrepenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. 

Programa de limba și literatura maternă rromani favorizează abordarea învăţării din perspectivă 

inter- şi transdisciplinară, conform prevederilor din Legea educaţiei naționale, urmărind: 

- înţelegerea faptelor de limbă şi a coerenţei lor structurale, pornind de la mecanismele esenţiale 
de generare a mesajului în comunicare orală şi scrisă; 

- asigurarea controlului asupra uzului comunicării lingvistice în activităţi de ascultare, vorbire, 
lectură şi scriere, în raport cu norma limbii rromani în vigoare; 

- cunoaşterea şi înţelegerea elementelor fundamentale de ordin lexical şi gramatical, comune limbii rromani 
şi altor limbi de contact, într-o viziune sincronică; 

- dobândirea unor competenţe de lectură pe care elevii să le poată folosi în contexte diverse de 
viaţă în şcoală şi în afara ei; 

- asumarea valorilor etice şi a idealurilor umaniste naţionale şi europene, definitorii pentru omul modern, 

necesare propriei dezvoltări afective şi morale, având ca reper modelul sociocultural contemporan. 

Limba şi literatura maternă rromani reprezintă o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră integrată, 

trei componente: 

- componenta lingvistică, aparţinând ştiinţelor limbii, care asigură uzul corect şi eficient al limbii; 

- componenta interrelaţională, aparţinând ştiinţelor comunicării; 

- componenta estetică şi culturală, aparţinând literaturii ca artă a cuvântului. 

Componenta lingvistică asigură baza dezvoltării la elevi a competenţei de comunicare, prin înţelegerea 

importanţei codului lingvistic, esenţial pentru comunicarea eficientă. Învăţarea corectă şi dirijată a normei limbii 

literare are un rol reglator pentru comunicarea corectă şi nuanţată în limba rromani, având în vedere experienţa de 
învăţare a elevului, anterioară perioadei de şcolaritate, când contactul copilului cu limba rromani este preponderant 

la nivel dialectal. Astfel, se dezvoltă componenta tranzitivă a comunicării, în raport de complementaritate cu cea 

reflexivă, fapt care fundamentează conştientizarea identităţii de către fiecare elev şi contribuie la dezvoltarea 

psihosocială şi culturală armonioasă a  acestuia. Totodată, raportarea continuă la normă, precum şi înţelegerea 

variaţiilor admise de aceasta asigură succesul în activitatea de învăţare formală, nonformală şi informală reflectată în 

complexitatea universului cognitiv al elevului. 

Componenta interrelaţională vizează dobândirea competenţei de comunicare, în sens larg, bazată pe 

comunicarea orală sprijinită pe elemente de retorică, în corelare directă cu deprinderile de comportament 

comunicativ, dar şi pe comunicarea scrisă, prin aplicarea, în manieră complementară, a procedeelor tradiţionale şi 

moderne de comunicare. Prin valorificarea acestei componente, disciplina Limba şi literatura maternă rromani 
asigură conştientizarea de către elev a faptului că orice act de comunicare se bazează pe punerea în comun a 

informaţiilor transmise prin mesaje de către toţi participanţii la procesul de comunicare şi are ca efect imediat 

sporirea experienţei cognitive individuale. Totodată, comunicarea impune şi respectarea unor norme 

comportamentale care asigură starea de confort social şi cultural, cu manifestare dincolo de mediul şcolar şi cu efect 

pe tot parcursul vieţii. 

Componenta estetică şi culturală vizează sensibilizarea elevului, prin apelul la dimensiunea afectivă a 

personalităţii. Literatura deschide perspectiva unor alternative ficţionale la modelul social, fiind, pentru elev, un 

spaţiu al jocului de rol, care îi poate facilita inserţia socială în viaţa de adult. Studiul literaturii vizează şi modelarea 

universului cultural, respectând particularităţile fiecărui elev, tocmai prin posibilitatea pe care acesta o are de a 

selecta, prin lectură, modelele care i se potrivesc personalităţii şi structurii sale temperamentale. Astfel, studiul 
fenomenului literar dezvoltă şi stimulează creativitatea, contribuind substanţial la definirea individualităţii, ca 

expresie a libertăţii de receptare, şi la conectarea acesteia la modelul social în care trăieşte elevul. 

Limba, ca instrument principal de organizare a gândirii, reuneşte sisteme interdependente de semne şi 

simboluri a căror menire este crearea de sens, prin transmiterea de mesaje. Prin limbă, se construieşte identitatea 
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personală, dar şi cea naţională, a culturii de origine, precum şi relaţiile interpersonale, care favorizează participarea 

la viaţa social sub multiplele ei faţete. Învăţarea limbii rromani ca idiom matern începe de la naştere şi continuă pe 

tot parcursul vieţii, inclusiv în forma elevate, literară, fiind mijlocul de exprimare a gândurilor, a sentimentelor şi a 

experienţei personale. 

Comunicarea lingvistică, într-o primă fază, în idiomul rrom matern, apoi în limba rromani comună – în cadru 

instituţionalizat, şcolar - este esenţială în definirea mediului familial şi afectiv, dând sens existenţei socioculturale a 

fiecărui individ şi asigurând conştiinţa identităţii rrome. Fiecare copil care vine la şcoală are abilităţi de comunicare 

în limba maternă sau şi într-o altă limbă, dar esenţial este ca, în cadru instituţionalizat, acesta să dobândească, în 

primul rând, achiziţii fundamentale corecte privind comunicarea în limba rromani comună, care constituie cheia spre 

comunicarea cu vorbitorii rromi ai diverselor dialecte din aria de răspândire românească şi internaţională, dar 

constirtuie şi bază pentru achiziţiile vizând alte limbi. 

Prezenta programă asigură promovarea dezvoltării personale a elevului care studiază limba/ în limba rromani 
într-un cadru sociocultural lărgit. A dobândi competenţe generale, precum a şti, a pune în aplicare, a avea atitudini 

şi reacţii adecvate reprezintă o dimensiune semnificativă a demersului didactic prin care programa va fi aplicată în 

şcoală. 

La nivel gimnazial, în cadrul învăţământului obligatoriu, disciplina Limba şi literatura maternă rromani 
oferă spaţiul de construire corectă, complexă şi armonioasă a personalităţii umane inserate diacronic în paradigma 

postmodernităţii, vizând - deopotrivă - perspectivele istorică, estetică şi culturală prin care se redefineşte relaţia 

dintre persoană şi universul exterior acesteia. Această disciplină de studiu construieşte coerent relaţia dintre cultură, 

ca artefact şi şcoală – ca instrument de transmitere a culturii, prin punerea la dispoziţie a unei programe de gimnaziu 

caracterizate prin bogăţie, recursivitate, interconexiuni şi rigoare, valorificând teoria inteligenţelor multiple şi 

învăţarea prin cooperare, într-o abordare interculturală şi integrată a curriculumului. 

Programa elaborată în contextul noii paradigme educaţionale vizează: 

- împlinirea idealului educaţional al şcolii româneşti derivat din idealul european al educaţiei; 

- adecvarea programei la arhetipul sociocultural naţional coroborat cu cel universal, prin corelarea tradiţiei 

cu viziunile novatoare; 

- corelarea cu programele pentru limba şi literatura maternă din România şi din alte ţări. 
 

Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maternă rromani are următoarea structură: 

- Notă de prezentare 

- Competenţe generale 

- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

- Conţinuturi 

- Sugestii metodologice 

Programa, bazată pe modelul comunicativ-funcţional, recomandă valorificarea tuturor experienţelor de 

învăţare ale elevilor, integrând cele trei dimensiuni ale educaţiei (formală, nonformală şi informală), ale căror 

interferenţe favorizează dezvoltarea la elev a competenţelor generale, prin intermediul celor specifice, asociate cu 

activităţi de învăţare adecvate şi aplicate la conţinuturile propuse. 

În concluzie, prin complexitatea structurală şi de conţinut, disciplina Limba şi literatura maternă rromani 

contribuie la construirea şi la dezvoltarea tuturor competenţelor cheie, fiind fundamentul în definirea idealului 

educaţional de tip european – învăţarea pe toată durata vieţii. 
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Competenţe generale 

 

 

 
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de 

comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral 
 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul 

comunicării orale şi scrise 
 

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural 
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CLASA a V-a 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea 
şi producerea textului oral 

 

Clasa a V-a 

1.1. Formularea ideilor principale şi a temei din texte narative simple, monologate şi dialogate 

- transcrierea unor cuvinte/ grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral 

- extragerea ideilor principale din diferite texte 

1.2. Identificarea unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/ sau a 

comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate 

- identificarea stărilor/ emoţiilor/ sentimentelor emiţătorului din diferite texte 

- completarea unor enunţuri date, referitoare la diferite aspecte, folosind cuvinte din textele ascultate 

- identificarea elementelor nonverbale/ paraverbale care facilitează comunicarea, transferându-le în alte 
situaţii de comunicare 

1.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de 

la textele ascultate/ citite 

- exerciţii de ordonare cronologică a unor informaţii şi idei dintr-un set de texte cu aceeaşi temă 

- reluarea unei idei/ informaţii audiate 

1.4. Selectarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare 

- mimarea unei situaţii de comunicare 

- completarea unei fişe de evaluare a comportamentului nonverbal pentru participanţii la un dialog pe o 

temă familiar 

1.5. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, prin iniţierea, menţinerea, încheierea 

conversaţiei/ discuţiei, folosind strategii simple de ascultare activă 

- construirea unei comunicări dialogate folosind formule specifice date 

- continuarea unui dialog pe o temă dată 

1.6. Manifestarea unui comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) în interacţiunea faţă-în-

faţă sau în cea mediată, prin gestionarea emoţiilor 

- exerciţii de exprimare orală a ideilor, pornind de la texte citite/auzite 

- completarea unor enunţuri cu elemente care să exprime manifestarea atenţiei şi a empatiei faţă de 

interlocutori (de exemplu: formule de adresare, formule de politeţe) 

1.7. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând aspectele pozitive şi pe cele 

care necesită îmbunătăţire, pe baza unor criterii simple oferite de profesor 

- exerciţii de discriminare a mesajului unei comunicări în funcţie de comportamentul diferit al 

interlocutorilor 

- compararea comportamentelor interlocutorilor dintr-o secvenţă de film sau dintr-o imagine 

 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a V-a 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte continue, discontinue şi multimodale 

- exerciţii de lectură predictivă 

- extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text continuu/discontinuu/ multimodal 

- imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate 

- exerciţii ghidate de lectură a imaginii 

- exerciţii de identificare a elementelor importante din text, pe baza achiziţionării şi a ordonării noilor 
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informaţii 

2.2. Identificarea informaţiilor importante din texte continue, discontinue şi multimodale 

- exerciţii de lectură predictivă 

- extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text continuu/discontinuu/ multimodal 

- imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate 

- exerciţii ghidate de lectură a imaginii 

- exerciţii de identificare a elementelor importante din text, pe baza achiziţionării şi a ordonării noilor 
informaţii 

2.3. Identificarea temei şi a ideilor principale din texte diverse 

- recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale din texte diverse 

- alcătuirea planului simplu de idei în funcţie de tematica textului şi de tipul acestuia 

- exerciţii de completare şi de interpretare a unei grile de autoevaluare în vederea înţelegerii mesajului scris 

- exerciţii de ordonare cronologică a unor idei dintr-un text dat 

- exerciţii de lectură selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit pe 
baza unui organizator grafic 

- exerciţii de selectare şi de ierarhizare a informaţiilor relevante din textele literare sau nonliterare în 

vederea înţelegerii mesajului scris 

2.4. Formularea unui răspuns personal şi/ sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de 

diferite tipuri, pe teme familiare 

- reformularea unui mesaj din perspectiva emiţător-receptor 

- completarea spaţiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare 

2.5. Manifestarea interesului şi a puterii de concentrare în timpul lecturii unor texte pe teme 

familiare 

- reluarea lecturii după criterii date 

- extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a susţine o opinie referitoare la informaţia 

asimilată 

- observarea valorii expresive a părţilor de vorbire din textele abordate 

2.6. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătăţire 

- exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului scris 

- antrenare în dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „întrebare – răspuns”, pentru a verifica dacă 
mesajul textului a fost înţeles 

 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a V-a 

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere şi 

structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau 

imaginate 

- realizarea planului unei compuneri, urmând un model dat 

- prezentarea unei scene narative dintr-o creaţie literară 

- descrierea unui personaj/ persoană/ animal/ peisaj, folosind categorii gramaticale şi semantice diferite 

- exerciţii de redactare a unei compuneri 

3.2. Redactarea, individual şi/ sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea 

unor imagini, desene 

- exerciţii de asociere corespunzătoare text-imagine/ desen 

- elaborarea, în echipă/ individual, a unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii 

- exerciţii de ilustrare a atitudinii/ emoţiei prin folosirea de emoticoane 

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, 

al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii 

- exerciţii de transcriere a unor scurte texte/ fragmente 

 exerciţii de dictare de scurte texte/ de fragmente/ autodictare, urmărind utilizarea semnelor de 
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punctuaţie şi de ortografie, în funcţie de intenţia de comunicare şi de mesajul transmis 

 

3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care 

necesită îmbunătăţire 

- identificarea atitudinii manifestate de un personaj în procesul redactării unui text, urmărind compararea cu 

propria atitudine 

 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise 
 

Clasa a V-a 

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii rromani standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative 

- exerciţii de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza regulilor de acces la cuvânt (întreruperi, 
suprapuneri, aşteptarea rândului la cuvânt) 

- exerciţii de folosire a elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale adecvate contextului şi scopului vizat 
(mesaje orale diverse, ficţionale şi nonficţionale) 

4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare 

corectă a intenţiilor communicative 

- povestirea unei întâmplări reale/ imaginare 

- exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date 

- exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor în funcţie de context 

- exerciţii de utilizare corectă a normelor gramaticale, fonetice şi lexicale în mesaje pe teme de interes în 
contexte familiare şi nonfamiliare 

- traduceri ale unor unităţi frazeologice date 

4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând 

achiziţiile fonetice de bază 

- exerciţii de relaţionare a sunetului cu litera şi de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea 
sunetelor specifice limbii rromani 

- exerciţii de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte 

- recitarea unor poezii cu/ fără fundal sonor 

4.4. Respectarea convenţiilor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi 

sintactico-morfologice în interacţiunea verbală 

- exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie, în funcţie de intenţia de comunicare şi de 
mesajul transmis 

- exerciţii de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă 

- jocuri de cuvinte/ fraze bazate pe confuzii fonetice/ lexicale/ sintactico-morfologice 

4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/ analogică, în procesul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii 

- exerciţii de modificare/ transformare a unor enunţuri în funcţie de deprinderile dobândite 

exerciţii de comparare a scrierii, cu norma limbii rromani standard 

 

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural 
 

Clasa a V-a 

5.1. Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu acelea provenind din alte  culturi 

- prezentarea unor experienţe similare sau diferite privitoare la viaţa de familie, la valorile promovate în 

şcoală etc., pornind de la tradiţii întâlnite în textele orale sau scrise studiate 

- realizarea unor proiecte tematice de promovare a unor elemente de cultură locală, regională, naţională 

- exerciţii de identificare a unor similitudini între culturi diferite, identificate în texte studiate şi în 

experienţele proprii de viaţă şi ale altor copii 
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5.2. Identificarea unor tipare privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare 

- exerciţii de identificare a unor valori culturale specifice ţării noastre promovate în textele unor autori 

rromi 

- exerciţii de identificare a unui set de convenţii şi valori recunoscute social şi cultural 
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Conţinuturi 

Tema generală: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR 

Domenii de conţinut Conținuturi 

Comunicare orală - Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător 

- Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonaţie, tempoul vorbirii) şi 
nonverbale (mimică, poziţii corporale, contact vizual). Elementele 

nonverbale şi paraverbale ca mărci ale personalităţii individului 

- Strategii de concepere şi de comprehensiune a textului oral: cuvinte-
cheie, idei principale, temă, informaţii generale şi de detaliu 

- Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l 
întrerupe, reţinerea corectă a informaţiilor, întrebări de clarificare, 

reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau 

paraverbale a atenţiei acordate interlocutorului 

- Atitudini comunicative: atenţie, empatie 

- Exprimarea adecvată a emoţiilor 

 Texte orale propuse pentru ascultare: anunţuri, cântece pentru copii, poveşti şi poezii (pot fi folosite 

audiobook-uri, înregistrări ale unor emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/ actor şi/ sau elevi). Tipuri de 

interacţiune propuse: prezentări simple pe teme date, povestiri, dialoguri între doi participanţi 

Lectură - Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv 

 Cuvinte-cheie, idee principală, temă 

 Planul simplu de idei 

 Textul narativ 

o Textul narativ literar. Acțiune, personaj, timp, spaţiu 

o Textul narativ nonliterar 

o Textul narativ în texte multimodale (text și imagine – 
banda desenată) 

 Textul descriptiv (literar/nonliterar) 

 Textul explicativ (aplicativ) 

- Strategii de comprehensiune: inferențe simple, predicții, reprezentări 
mentale, răspuns afectiv, integrarea informațiilor textului în propriul sistem 

de cunoștințe; împărtășirea impresiilor de lectură 

- Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat 
(personificarea, comparaţia) 

- Interese și atitudini față de lectură 

 Texte recomandate (fără definirea conceptelor, text integral sau fragment): 

a) texte continue (alcătuite din enunţuri organizate în paragrafe), ficţionale şi nonficţionale/ texte literare şi 

nonliterare: poezii, texte epice pentru copii, postări online 

b) texte discontinue: tablă de materii/ cuprins, liste, tabele, calendare, articole etc. 

c) texte multimodale: manualul, benzile desenate 

Redactare - Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere: 

(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar 

(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare 

(c) încadrarea în subiect 

- Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină 
inserarea unor desene, grafice, fotografii 

- Planul simplu de idei 

- Părţile textului: introducere, cuprins, încheiere, paragrafe 

- Stil: corectitudine gramaticală, respectarea convenţiilor ortografice şi de 

punctuaţie 
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 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: 

a) texte narative: relatarea unor experienţe personale, naraţiuni ficţionale 

b) texte descriptive: autoportretul, descrierea unui loc, a unei fiinţe reale, a unui obiect 

Elemente de construcţie a 

comunicării 

Gramatică 

- Enunţul. Punctuaţia 

- Propoziţia simplă. Propoziţia dezvoltată 

- Predicatul 

- Subiectul exprimat . Acordul subiectului cu predicatul 

- Atributul 

- Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul şi 
timpul) 

- Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, 
propriu,însufleţit, neînsufleţit 

- Categoria determinării: articolul (hotărât, nehotărât) 

- Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal 

- (Flexiunea pronumelui personal în raport cu persoana, numărul, 
genul) 

- Adjectivul 

- Clasificare, topică în limba rromani 

Ortoepie şi ortografie 

- Alfabetul limbii rromani. Ordonarea cuvintelor după criteriul 

alfabetic. Dicţionarul. Articolul de dicţionar 

- Tipuri de sunete: Vocală. Consoană 

- Semivocală. Accentul. Silaba 

Vocabular 

- Structura cuvântului: Cuvântul, unitate de bază a vocabularului; 
Cuvântul şi contextul; forma şi sensul cuvintelor 

- Categorii semantice: sinonime, antonime 

Variaţie stilistică 

- Limba standard. Normă şi abatere 

- Istoria cuvintelor – variaţii ale formei şi ale sensului în timp 

Elemente de interculturalitate - Limba maternă – sursă esenţială pentru dezvoltarea personală şi pentru 

îmbogăţirea bagajului cultural 

- Identitate personală – identitate naţională – diversitate culturală şi 
lingvistică 

 

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, 

ortografice, morfologice şi de punctuaţie. 

. 
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CLASA a VI-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin 
receptarea şi producerea textului oral 

 

Clasa a VI-a 

1.1. Parafrazarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri 
de texte orale narative, monologate şi dialogate 

- exerciţii de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idee/ o informaţie din textul audiat 

- parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat 

- audierea de texte/mesaje 

- exerciţii de plasare a unei secvenţe dintr-o replică în alte enunţuri 

1.2. Identificarea unor informaţii, a intenţiilor de comunicare, a emoţiilor şi a atitudinilor 
comunicative din texte orale, monologate şi dialogate 

- identificarea sensului global al unui text audiat 

- formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de către un prieten/ coleg 

- utilizarea jocului de rol pe o temă dată, urmat de discuţii privind intenţiile de comunicare, emoţiile 
şi atitudinile communicative 

1.3. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la 
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ ascultate 

- elaborarea unui text oral pornind de la un enunţ dat/ de la o imagine dată 

- exerciţii de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasă dintr-un text oral/ scris 

1.4. Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbalela o situaţie dată, evidenţiind ideile şi 
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau mediate 

- utilizarea jocurilor de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes 

- exerciţii de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant la o situaţie de 
comunicare 

1.5. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere 
cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise şi primite 

- exerciţii de construire a unei situaţii de comunicare pornind de la un aspect relevant pentru 
comportamentul şcolar 

1.6. Manifestarea interesului faţă de ideile interlocutorilor şi a disponibilităţii de implicare 
constructivă în comunicare, în activităţile de grup 

 elaborarea unor proiecte transdisciplinare de grup 

1.7. Analizarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, evidenţiind punctele tari şi 
punctele slabe şi oferind soluţii de comunicare eficientă, pe baza criteriilor oferite de profesor şi 
discutate cu colegii 

- exerciţii de schimbare de rol într-o situaţie de comunicare, evidenţiind elementul personal 
construit 

- exerciţii de completare a unui test de evaluare a comportamentelor interlocutorilor prin prezentări 
realizate cu ajutorul noilor tehnolgii 
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2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a VI-a 

 2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte continue, discontinue şi multimodale 

- identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar şi/ sau 
nonliterar 

2.2. Identificarea ideilor principale şi secundare prin punerea în relaţie a diverselor părţi ale 
textului 

- alcătuirea planului dezvoltat de idei prin detalierea elementelor specifice textului abordat 

- utilizarea unor mesaje sau a unor enunţuri care să exprime opinia personală privitoare la text 

- descrierea unui personaj, prin utilizarea categoriilor semantice şi gramaticale învăţate 

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte de diverse 
tipuri 

- relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea unor fragmente descriptive sau povestirea 
subiectului unei opere epice 

- realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui text literar prin identificarea elementelor de 
bază din cadrul textului 

- exerciţii de utilizare a descrierii şi a autocaracterizării în scopul unei mai bune cunoaşteri 

2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite 

- colectarea de informaţii din diverse surse – manuale, documente, seriale, experienţă proprie 

- exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar 

2.5. Evaluarea strategiilor de lectură, a volumului şi a diversităţii materialelor citite 

- stabilirea criteriilor de selectare a lecturii şi a reperelor valorice în contextul cultural dat; 

- redactarea unui eseu/ a unei compuneri care să valorifice experienţa dobândită în situaţii diverse 
(excursii tematice, serbări etc.). 

 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a VI-a 

3.1. Redactarea unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere şi 
structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau 
imaginate 

- Utilizarea brainstorming-ului pentru generarea ideilor care pot fi incluse într-un text care va fi 
redactat în clasă sau acasă 

- scrierea unui text cu început/cu sfârşit dat, integrând secvenţe narative în texte dialogate sau 
secvenţe descriptive în texte narative 

- elaborarea unei pagini de jurnal prin respectarea convenţiilor acestui tip de discurs 

3.2. Redactarea, individual şi/ sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor grafice, 
tabele, scheme 

- exerciţii de asociere a unor texte cu o serie de scheme, tabele, grafice date etc. 

- exerciţii de transpunere a unui text într-o schemă, într-un grafic sau într-un tabel 
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- redactarea unui text pe baza informaţiilor oferite de grafice, tabele, scheme 

3.3. Adecvarea textului scris la situaţia şi scopul de comunicare 

- exerciţii de concepere/realizare a unui afiş pe o temă dată 

- exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi scopul comunicării, prin selectarea unor cuvinte 

3.4. Analizarea dificultăţilor de redactare, oferind soluţii, pe baza criteriilor oferite de profesor şi 
discutate cu colegii 

- exreciţii de identificare a aspectelor pozitive şi negative în comportamentul manifestat în procesul 
redactării, pe baza unor criterii date 

 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi 
scrise 

 

Clasa a VI-a 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii rromani standard pentru 
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative 

- exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor privind flexiunea verbală şi nominală 

- exerciţii de folosire a elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale adecvate contextului şi 
scopului vizat (mesaje orale diverse, ficţionale şi nonficţionale/literare şi nonliterare) 

4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba rromani standard, 
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative 

- completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

- transformarea unor forme gramaticale în altele, cerute de context sau impuse de sarcină 

- aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice 

- crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice etc. 

4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru 
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în 
comunicare 

- analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora în funcţie de normele limbii actuale, în 
exerciţii fonetice diverse 

 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin 
raportarea la normă 

- identificarea greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi de punctuaţie în mesaje online, e- 
mailuri, în texte scrise olograf 

- aplicarea cunoştinţelor dobândite prin jocuri/ rebusuri 

- exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor unor cuvinte date 

- identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context 

 4.5. Redactarea unor texte valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de 
învăţare pe tot parcursul vieţii 

- redactarea unor texte cu respectarea normei gramaticale în vigoare 
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5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural 
 

Clasa a VI-a 

5.1. Investigarea unor cutume, obiceiuri şi tradiţii ale comunităţii în care trăieşte elevul şi ale unor 
comunităţi aparţinând altor etnii în scopul cimentării unor comportamente ce privesc schimburile 
interculturale 

- discuţii despre diferenţele culturale ale comunităţii proprii şi ale altor comunităţi etnice 
(comportamente sociale, valori, stil de viaţă) 

- prezentări ale specificului local în spaţiul tradiţiilor rrome 

5.2. Analiza unor tipare privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare 

- elaborarea de materiale diverse (orale, scrise, multimodale) prezentând valorile promovate în 
tradiţiile şi obiceiurile diferitelor culturi 

- analiza unor modele promovate în literatura rromani /sau universală şi în alte arte (film, teatru, 
artă plastică etc.) 
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Conţinuturi 

Tema generală: EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU 

Domenii de conţinut Conținuturi 

Comunicare orală La conţinuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de 
înţelegere a mesajului prin formularea unor întrebări de 
clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de 
încurajare 

- Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura 
lingvistică a actului de limbaj, intenţia de comunicare şi 
efectul actului de limbaj 

- Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, 
cooperare în activităţi de grup. Inteligenţa emoţională: 
exprimarea adecvată a emoţiilor 

 Texte orale propuse pentru ascultare: emisiuni radio, teatru radiofonic pentru copii, literatură pe 
audiobook (integral/ fragmente) 

 Tipuri de interacţiune propuse: monologate (prezentări pe teme date, povestiri) şi dialogate 
(interacţiuni cu mai mulţi participanţi 

Lectura La conținuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Textul narativ literar – în proză, în versuri 

 Instanţele comunicării narative: autor, narator, 
personaje 

 Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I 

 Momentele subiectului/etapele acțiunii. Idei secundare. 
Planul dezvoltat de idei 

 Dialogul în textul literar 

- Textul narativ nonliterar 

- Textul descriptiv literar – în proză, în versuri 

- Versificație: rimă, strofă, măsura versurilor, ritmul (intuitiv) 

- Strategii de comprehensiune: reflecții asupra limbajului și a 
structurii textelor de tip narativ, descriptiv, dialogat; discuții 
pe marginea textelor citite 

- Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat 
(epitetul, enumerația) 

- Interese și atitudini față de lectură 

 Texte recomandate: 

a) texte continue, literare şi nonliterare: povestiri clasice şi contemporane, texte aparţinând 
literaturii pentru copii, jurnale, scrisori, e-mailuri, reportaje de ştiri, postări online, recenzii pe 
web ale unei cărţi 

b) texte discontinue: grafice, diagrame 

c) texte multimodale: reclame, articole de ziar sau de revistă cu imagini 
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Redactare La conținuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Etapele scrierii, cu accent pe: 

a) planul textului 

b) redactarea ciornei şi a lucrării pe baza planului 

- Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, 
explicativ, narativ-descriptiv (prezentarea unui proces ca 
succesiune de etape) 

- Adecvarea la temă 

- Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare 
situaţională, originalitate 

- Prezentarea textului: scheme, tabele corelate cu 
conţinutul textului 

- Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri) 

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: 

a) afişul, anunţurile de mică publicitate, scrisoarea, e-mailul, invitaţia, jurnalul, blogul 

b) texte narative la persoana I sau la persoana a III-a 

c) texte descriptive (descrierea unei fiinţe reale şi/ sau imaginare, a unui obiect imaginar, a unui 
fenomen, a unei emoţii) 

Elemente de construcţie a 

comunicării 

La conţinuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

Gramatică 

- Predicatul 

- Subiectul 

- Complementul 

- Atributul 

- Verbul. Moduri verbale, timpuri verbale 

- Substantivul. Substantive însufleţite/ neînsufleţite. Cazul 

- Pronumele personal (flexiune cazuală) 

Ortoepie şi ortografie 

- Grupurile vocalice 

- Despărţirea în silabe 

Vocabular 

- Rolul contextului în crearea sensului 

- Sinonime/ Antonime 

Elemente de interculturalitate La conţinuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Interferenţe culturale (culturi ale minorităţilor în spatiul 
rrom) 

- Limba şi cultura rromani în Europa; comunitatea lingvistică 
a vorbitorilor de limbă rromani de pretutindeni 

- Valori ale culturii rrome 

 

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, 
morfologice şi de punctuaţie. 
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CLASA a VII-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

 
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea 
şi producerea textului oral 

 

Clasa a VII-a 

1.1. Rezumarea unor texte de diverse tipuri şi cu grade diverse de dificultate, 
monologate şi dialogate 

- exerciţii de disociere a ideilor principale de cele secundare dintr-un text monologat 

- reformularea unui mesaj dintr-un text monologat 

- rezumare orală a unor monologuri/dialoguri 

1.2. Sintetizarea informaţiilor, a intenţiilor de comunicare şi a atitudinilor comunicative 
din diverse texte monologate şi dialogate 

- exerciţii de completarea a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text 
monologat sau dialogat, numind şi atitudinile comunicative ale participanţilor 

- exerciţii de reformulare/parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat 

1.3. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere în texte diverse, oferind detalii 
semnificative şi exemple relevante, punctând esenţialul prin diverse strategii didactice 

- exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat 

- prezentarea unui punct de vedere sub forma unui e-mail trimis profesorului sau a unui eseu 
argumentativ 

- audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află 
nou interlocutorul, privitor la o temă (achiziţii vechi şi noi) 

1.4. Prezentarea unui conţinut în faţa unui public cunoscut, adoptând comportamente 
paraverbale şi nonverbale adecvate, transmiţând informaţia prin coduri diverse de 
comunicare 

- exerciţii de construire a unui desen/puzzle sau a unui tabel, ca moment de anunţare a unei 
prezentări 

- exerciţii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are asupra 
înţelegerii mesajului unui text 

1.5. Participarea la interacţiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare 
activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii 

- exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la un dialog 

- reformulare/parafrazare/ierarhizare a informaţiilor din intervenţiile participanţilor la o situaţie de 
comunicare 

1.6. Manifestarea interesului faţă de ideile interlocutorilor şi a disponibilităţii de 
implicare constructivă 

- exerciţii de anticipare a unor reacţii ale participanţilor la un dialog 

- exerciţii de asumare a diferitelor roluri 

1.7. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii 
personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia 

- exerciţii de sesizare a corelaţiei/dezacordului dintre comportamentul verbal şi nonverbal 

- exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/nevoile/atitudinile proprii şi ale celorlalţi în 
situaţii de comunicare reale sau simulate 

- audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora 

- discuţii privind modul în care se poate promova/corija un tip de comportament generat de o 
situaţie de comunicare 
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2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a VII-a 

2.1. Recunoaşterea structurilor logice în care sunt organizate informaţiile din texte 
continue, discontinue şi multimodale 

- formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte continue, discontinue sau multimodale 

- identificarea trăsăturilor specifice unui text dramatic/liric 

- identificarea tehnicilor şi a structurilor narative din textul suport 

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate 

- coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, asocierea termenilor în vederea redactării 
unui rezumat 

- exerciţii de redactare a rezumatului pe etape prestabilite 

2.3. Compararea diferitelor tipuri de răspuns, a punctelor de vedere exprimate pe 
marginea unor texte diverse 

- exerciţii de formulare a unor definiţii expresive folosind corect tipurile de flexiune (nominală sau 
verbală) 

- producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind adecvat informații,  categorii 
lingvistice învăţate 

- exprimarea, susţinerea şi compararea opiniilor proprii în cadrul unor dezbateri pe teme de 
interes pentru elevi 

2.4. Adecvarea atitudinii şi a practicilor de lectură în funcţie de scopul avut în vedere 

- interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente 
multiple, de tipuri diferite 

- selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi a expresiilor care redau cât mai nuanţat 
intenţia comunicativă 

- audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora 

2.5. Aplicarea unor strategii individualizate pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 

- activităţi tip „şezătoare literarăˮ, expuneri prin povestirea unei părţi din conţinut, participarea la 
medalioane literare consacrate aniversării unui scriitor 

- participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale 
vizând atitudini cultural-civice, în condiţiile respectării regulilor grupului, prin valorizarea 
diversităţii etno-culturale şi lingvistice 

 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a VII-a 

3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de 
scriere şi selectarea unor structuri adecvate intenţiei de comunicare 

- redactarea rezumatului unei lecţii predate la o disciplină din aria curriculară „Om şi societate” 

- redactarea rezumatului unui text literar/ nonliterar 

- redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură 

- exprimarea unei opinii personale referitoare la mesajul unui text literar, la atitudinea/ 
comportamentul unui personaj 

- exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar 

3.2. Redactarea, individual şi/ sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi 
prezentate în faţa colegilor 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

90 

- realizarea unor postere, proiecte folosind tehnologia modernă 

- prezentarea unei cărţi citite sau a unui film, valorificând tehnologia modernă şi utilizarea 
internetului într-o manieră responsabilă 

3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte  originale 

- prelucrarea notiţelor personale făcute pentru o temă de studiu 

- exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, 
corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal realizat anterior 

- exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare 

3.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare, 
aplicând în activităţile curente de redactare strategiile învăţate, personalizate în funcţie de 
profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia 

- exerciţii de identificare şi comparare a comportamentelor şi a atitudinilor manifestate de două 
persoane în procesul redactării unui text 

- evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat 

- întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau 
inadecvate de redactare 

 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi 
scrise 

 

Clasa a VII-a 

 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii rromani standard pentru înţelegerea şi 
exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe 

- întocmirea unor grile de verificare a corectitudinii, a coerenţei semantice pentru un text/ mesaj; 

- continuarea unor enunţuri care să exprime acord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, 
îndoială etc. 

- exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formelor de salut, a 
formelor de prezentare, de formulare a unei solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la 
context, la receptor şi la scopul vizat 

4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi 
semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba rromani standard 

- exerciţii de narativizare a unor procese, concepte, fenomene 

- exerciţii de identificare a coordonatelor narative 

- exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora 

- discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile 

4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o 
comunicare corectă 

- întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar trebui 
aplicate 

- compararea limbii rromani cu limbile indo-europene şi cu limbi indiene, sesizând asemănări/ 
deosebiri 
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- exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare (tipărite sau pe suport informatic audio-
vizual, multimedia) 

4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din 
perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală 

- reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite, prin 
raportare la normă 

- sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text 
şi în deteriorarea imaginii celui care comunică 

4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în 
procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii 

- exerciţii de identificare a caracteristicilor textului narativ 

- exerciţii de identificare a caracteristicilor textului descriptiv 

- exerciţii de identificare a caracteristicilor textului dramatic 

- analiza rolului verbelor în textul narativ 

- analiza rolului substantivelor şi a adjectivelor în textul descriptiv 

- compararea actelor de limbaj în textul narativ, descriptiv şi dramatic 

 

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural 
 

Clasa a VII-a 

5.1. Compararea unor cutume, tradiţii şi obiceiuri rrome cu cele din alte culturi 

- realizarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin 
din altă localitate, regiune sau ţară 

- realizarea unui calendar tematic (artistic, culinar, numismatic etc.) 

- realizarea unui minighid de conversaţie pentru un prieten din altă ţară, care doreşte să viziteze 
România 

- realizarea unor ghiduri turistice pentru spaţiul cultural local/ regional/ naţional/ european, prin 
valorificarea elementelor învăţate la geografie, istorie, ştiinţe socioumane şi a experienţei 
personale 

- realizarea unor proiecte despre tradiţii şi/ sau obiceiuri comune mai multor culturi 

- (facultativ) exerciţii de identificare a unor asemănări între limba rromani şi limbile indiene/ alte 
limbi indo-europene, între cultura rromă şi cea indiană/ culturi indo-europen; 

- realizarea unor minidicţionare toponimice şi onomastice locale 

5.2. Compararea tiparelor privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare 

- scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spaţiu cultural (din ţară sau din alte 
ţări) 

- promovarea culturii rrome prin utilizarea mijloacelor digitale (blog, site etc.) 

- prezentarea influenţelor din culturi existente în alte zone geografice limitrofe 

- exerciţii de redactare de texte diverse (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de 
prezentare) privind interferenţele culturale 
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Conţinuturi 
 
Tema generală: ORIZONTURILE LUMII ŞI ALE CUNOAŞTERII 
 

Domenii de conţinut Conținuturi 

Comunicare orală La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Structuri textuale: secvenţe de tip narativ, explicativ, 
descriptiv, dialogat 

- Strategii de concepere şi de comprehensiunea textului oral: 
rezumare, clasificare, reformulare, repetare, conectori 
pragmatici; distincţia dintre fapt şi opinie; 

- Strategii de ascultare activă: focalizarea interesului asupra 
punctului de vedere al celuilalt şi evitarea focalizării pe 
propriul punct de vedere, recapitularea ideilor exprimate de 
interlocutor 

- Atitudini comunicative: respect, toleranţă. Modificarea 
conturului intonaţional şi a mărcilor prozodice pentru a 
transmite emoţii. Inteligenţa emoţională: recunoaşterea 
emoţiilor interlocutorilor 

- Principii de interacţiune: negocierea semnificaţiei (cantitatea, 
calitatea, relevanţa şi maniera transmiterii informaţiei) şi 
negocierea relaţiei cu interlocutorul (formulele specifice de 
politeţe adaptate) 

 Texte orale propuse pentru ascultare: literatură pe audiobook (romane, teatru radiofonic), emisiuni 
TV 

 Tipuri de interacţiune propuse: prezentări cu deschideri spre alte domenii ale cunoaşterii, interviul, 
discuţii cu doi sau mai mulţi interlocutori pe teme propuse de elevi 

Lectură La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de 
caracterizare 

- Textul dramatic și arta spectacolului 

- Autor, personaj dramatic 

- Rolul indicațiilor scenice 

- Rolul dialogului 

- Actori, decor, costume, lumini, muzică 

- Dialogul - în textul scris și în spectacol 

- Dialogul în textul nonliterar (interviul) 

- Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor 

- Strategii de comprehensiune: reflecții asupra limbajului și a 
structurii textelor de tip epic, liric, dramatic 

- Strategii de interpretare: discuții pe marginea textelor citite, 
interpretarea limbajului figurat (repetiția, metafora) 

- Monitorizarea propriei lecturi 

 Texte recomandate (cu/ fără definirea conceptelor operaţionale, text integral sau fragment): 

a) texte continue, ficţionale şi nonficţionale/ texte literare şi nonliterare: poezii, piese de teatru, texte 
epice clasice şi contemporane din literatura pentru copii, romane grafice, jurnale de călătorie 

b) articole de popularizare a ştiinţei, postări online, instrucţiuni pentru derularea unui experiment 

c) texte discontinue: anunţuri, indexuri, glosare 

d) texte multimodale: texte din enciclopedii ilustrate (pe suport de hârtie sau online) 
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Redactare La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele 

- Etapele scrierii, cu accent pe: 

a) rescrierea textului pentru a-i da coerenţă şi claritate, 
pentru a nuanţa ideile 

b) corectarea greşelilor de literă, ortografie, punctuaţie 

c) dictare pentru corectitudinea în scriere (utilizarea grafiei 
specifice şi a accentului) 

- Tipare textuale de structurare a ideilor 

- Definiţie, clasificare, exemplificare 

- „întrebările cheie” pentru realizarea unui interviu, eseu- 
portretistic, eseu-argumentativ (cine?/ kon?, ce? /so?,  
când?/ kana? unde? /kaj?, de ce?/ sosθar?); 

- Stil:  naturaleţe,  eufonie,   varietate,  originalitate,   concizie, 
varietate 

- Structuri textuale: secvenţe de tip narativ, explicativ, 
descriptiv, dialogal 

- Prezentarea textului: elemente grafice specifice diverselor 
tipuri de texte: scheme, tabele corelate cu conţinutul textului 

- Organizarea unui text în funcţie de situaţia de comunicare 

- Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor 

- Rezumatul /planul de idei 

- Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 

- Expansiunea sau contragerea unei secvenţe dintr-un text 
narativ sau descriptiv 

- Comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei 
emoţii (bucurie, uimire, frică) 

- Caracterizarea personajului pe baza unor trăsăturii definitorii 
extrase dintr-o secvenţă a textului 

- Caracterizarea unui personaj principal pozitiv sau negativ 

- Caracterizarea unui personaj secundar pozitiv sau negativ 

- Realizarea unor portrete proprii (introspecţia) 

- Realizarea portretului unui coleg 

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: 

a) jurnal de călătorie/ de activităţi zilnice, blog, cerere 

b) texte folosite în procesul învăţării (rezumat, conspect, notiţe etc.) 

c) texte discontinue (grafic, schemă, tabel) 

Elemente de construcţie a 
comunicării 

La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

Gramatică 

- Fraza - tipul şi rapoartele de coordonare, subordonare. 
Norme de punctuaţie (virgula, punctul şi virgula) 

- Substantivul - categoriile gramaticale ale acestuia: gen 
(masculin şi feminin), număr (singular şi plural), determinare 
(articol) şi cele şapte cazuri (nominativ, acuzativ, dativ, 
gentiv, ablativ, sociativ-instrumental şi vocativ). Flexiunea 
nominală 

- Adjectivul- tipurile acestuia (buxle şi tang), gradele de 
comparaţie ale adjectivului. Realizări ale atributului: prin 
adjectiv, pronume, numeral 

- Topica în propoziţie. Norme de punctuaţie 

- Verbul - modurile prsonale şi nepersonale. Distincţia între 
verbele tematice şi verbele atematice. Posibilităţi 
combinatorii ale verbului. Predicatul verbal şi predicatul 
nominal 
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 - Pronumele -tipurile şi declinarea (pronumele personal/ i 
3enutni sarnavni, pronumele interogativ-relativ/ i pućhutni- 
phandutni sarnavni, pronumele posesiv/ i posesìvo sarnavni, 
pronumele refelexiv/ i refleksìvo sarnavni, pronumele 
demonstrativ/ i sikavutni sarnavni, pronumle nehotărât/ i 
nisavutni sarnavni şi pronumele negativ/ i negatìvo sarnavni 

- Folosirea corectă a pronumelor şi a adjectivelor 
pronominale: interogativ, relativ şi nehotărât 

- Pronumele posesiv şi exprimarea posesiei sau marcarea 
lipsei posesiei în construcţii verbale posesive (prezent, 
imperfect şi perfect) 

- Posibilităţi combinatorii ale pronumelor şi ale adjectivelor 
pronominale 

- Topica adjectivului (antepus substantivului). Acordul 
adjectivului cu substantivul. Adjectivul provenit din participiu. 
Posibilităţi combinatorii ale adjectivului 

- Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal, colectiv, 
distributiv, adverbial). Posibilităţi combinatorii  ale 
numeralului şi declinarea acestuia 

- Prepoziţia (după origine, după conţinutul lexical şi după 
formă - tipurile) 

- Interjecţia (simple şi compuse). Rolul şi expresivitatea 
interjecţiei 

Ortoepie şi ortografie 

- Utilizarea corectă a accentului pentru cuvintele împrumutate 
şi a diacriticelor specifice limbii rromani 

Vocabular 

- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea, 
compunerea; cuvânt de bază şi cuvânt derivat 

- Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului 

- Îmbinări libere de cuvinte, locuţiuni, cuvinte compuse 

- Familia lexicală 

- Câmpul lexical 

Variaţie stilistică 

- Selecţie lexicală în limba vorbită şi în limba scrisă 

- Termeni ştiinţifici 

- Variaţii dialectale ale limbii 

Elemente de interculturalitate La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Limba rromani şi alte limbi indo-europene 

- Contacte lingvistice şi culturale 

- Elemente de limbă şi cultură specifice 

 

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, 

morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicţionarul rrom-român, român- rrom. 
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CLASA a VIII-a 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin 
receptarea şi producerea textului oral 

 

Clasa a VIII-a 

1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiaşi teme în texte 
diferite 

- exerciţii de prezentare a unui punct de vedere, folosind tehnologia  
informaţională, pentru a surprinde corect mesajele unor texte orale, diferite, 
având o temă comună 

- exerciţii de comparare a modului în care apare ilustrată o temă în texte diferite 

- exerciţii de stabilire a intenţiilor de comunicare în secvenţele următoare/ 
succesive ale unei conversaţii 

- exerciţii de exemplificare a diferitelor tipuri de argumente 

1.2. Prezentarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiaşi teme în texte 
diferite 

- exerciţii de identificare a concluziei, într-un text argumentative 

1.3. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele de 
informare, într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip argumentativ, 
explicativ) 

- selectarea de surse necesare documentării pentru realizarea unei prezentări (manuale, site-uri, 
documentare, dicţionare) 

- exerciţii de motivare/ argumentare a ideilor prezentate si asupra sursei de informare 

1.4. Realizarea unei prezentări orale multimodale în faţa unui public, corelând elementele 
verbale, paraverbale şi nonverbale în cadrul unor strategii de argumentare 

- transpunerea în alt limbaj –grafic/iconic – a unei prezentări audiate 

- exerciţii de elaborare a unei prezentări simple, utilizând un organizator grafic 

- prezentarea simultană, în două limbaje – verbal şi grafic – a unui singur obiect (monument, 
oraş, personaj etc.) 

- exerciţii de gestionare a timpului în cadrul unei prezentări 

1.5. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere şi/sau 
continuând ideile celorlalţi 

- utilizarea formulelor de politeţe în funcţie de context 

- exerciţii de reformulare a unor puncte de vedere în funcţie de schimbarea contextului 
comunicaţional/în funcţie de caracterul formal/informal al discuţiilor 

- exerciţii de continuare/completare a unei idei exprimate de interlocutor 

1.6. Sesizarea şi redarea informaţiei minimale dintr-un mesaj 

- exerciţii de formulare a unor întrebări suplimentare pentru înţelegerea intenţiei interlocutorului 

- exerciţii de elaborare a unei liste de criterii care să permită evaluarea obiectivă a unui punct de 
vedere 

- exerciţii de evaluare a unui punct de vedere exprimat 

1.7. Adaptarea propriei comunicări în diferite contexte sociale/ culturale 

- exerciţii de identificare a unor similitudini şi a unor diferenţe de comportament şi de atitudine 
între interlocutori în diferite situaţii/la acelaşi vorbitor în momente diferite 

- exerciţii de comentare/interpretare a unor imagini, secvenţe TV, fragmente de emisiuni radio, 
reflectând comportamente şi atitudini ineficiente sau inadecvate 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

96 

 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a VIII-a 

2.1. Prezentarea informaţiilor şi a intenţiilor de comunicare din texte continue, discontinue 
şi multimodale 

- exerciţii de sesizare a abaterilor de la normele limbii literare şi normele de scriere într-un mesaj 
scris 

- interpretarea şi nuanţarea temei/ motivelor şi a ideilor principale dintr-un text 

- dezvoltarea şi evaluarea unor informaţii din diverse tipuri de texte prin emiterea de opinii, idei, 
concepte, în contexte şcolare sau extraşcolare 

- exerciţii de integrare a informaţiilor din unul sau mai multe texte, pentru a rezolva diverse sarcini 

2.2. Compararea a cel puţin două texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii 
- emiterea unor opinii proprii faţă de atitudinile transmise prin mesaje diverse, cu ajutorul unor 

modalizatori 

- identificarea unor asemănări şi a unor deosebiri între două sau mai multe texte 

- compararea modului în care este ilustrată o temă/ prezentată o imagine/ descris un eveniment, un 
personaj etc. în cel puţin două texte 

- realizarea unor proiecte în grup prin invitarea unor persoane experte într-un domeniu de interes, 
participarea la interviuri în calitate de intervievat sau de intervievator 

2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse 
tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple 

- organizarea de mese rotunde, de activităţi de tip „proces literarˮ prin susţinerea şi argumentarea 
diferitelor puncte de vedere 

- exerciţii de argumentare a unui punct de vedere pe marginea ideilor prezentate, în două sau mai 
multe texte diferite 

2.4. Susţinerea unor puncte de vedere proprii în discutarea interpretărilor diferite pe 
marginea textelor citite, de prezentare a unor texte narative, lirice sau dramatice alese de 
elevi şi/sau de profesori 

- scrierea unor compuneri narative, raportându-se la o tema dată sau în funcţie de propriile 
percepţii/ propria imaginaţie 

- activităţi de exprimare a punctelor de vedere critice referitoare la specificul limbajului utilizat, la 
structura textului de tip argumentativ, la utilizarea descriptorilor de personalizare, la 
sistematizarea argumentelor 

2.5. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor şi a atitudinilor 
de lectură 

- exerciţii de monitorizare privind utilizarea corectă a normelor limbii literare şi integrarea acestora 
în mesaje sau în secvenţe textuale coerente şi unitare, în situaţii diverse de comunicare formală 
şi informală 

- participarea la interacţiuni verbale prin care îşi adaptează comportamentul la diverse contexte 
de comunicare formale şi informale, în vederea stimulării interesului pentru lectură 

- organizarea portofoliului individual al elevului şi a fişelor de lectură, în funcţie de volumul şi de 
criteriile valorice stabilite 
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3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
 

Clasa a VIII-a 

3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi exprime puncte de vedere 
argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite 

- exerciţii de identificare a ipotezei/opiniei şi a argumentului/argumentelor într-un text de tip 
opinie/argumentativ 

- exerciţii de ordonare a paragrafelor 

- exerciţii de relaţionare a propoziţiilor prin conectori 

- exerciţii de elaborare a unui text de tip opinie/argumentativ despre un text literar/eveniment 
eveniment petrecut în viaţa clasei sau un conflict identificat într-un text recomandat de profesor 

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte pentru a fi prezentate în faţa unui 
public sau/şi pentru a fi publicate 

- exerciţii de elaborare a unui text de tip explicativ despre un experiment de laborator 
- exerciţii de concepere a unui text în care să se prezinte o expoziţie de pictură a clasei 

- exerciţii de redactare a unei recenzii realizate în vederea publicării în revista şcolii 

3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte 
originale 

- selectarea surselor de informare în funcţie de relevanţă 

- exerciţii de documentare pentru elaborarea unor lucrări de cercetare individuală şi/sau în echipă 

- exerciţii de redactare a unor lucrări de cercetare, prin menţionarea surselor de informare/ 
documentare 

3.4. Exersarea constant în activităţile de redactare a strategiilor de corectare a 
comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate 

- elaborarea unui plan personal de lucru, urmărind corectarea comportamentelor şi a atitudinilor 
ineficiente sau inadecvate 

- exerciţii de rescriere a unor texte personale 

 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale 
şi scrise 

 

Clasa a VIII-a 

4.1. Folosirea achiziţiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române 
literare pentru înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a intenţiilor comunicative 

- selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor care exprimă adecvat/nuanţat intenţia 
comunicativă 

- formularea de enunţuri în care elevii solicită/oferă informaţii detaliate cu privire la impresiile, 
emoţiile lor în faţa unor probleme diverse 

- dezbateri pe teme de interes pentru elevi, în perechi, conduse/moderate de un alt coleg 

4.2. Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse 

- exerciţii, în grup, de prezentare a unor texte narative, lirice şi dramatice, considerate de elevi ca 
fiind atractive 

- exerciţii de susţinere a unei prezentări orale cuprinzând intenţionat greşeli pe care participanţii la 
dialog să le identifice 

- exerciţii de evidenţiere a opiniei cu privire la unele mesaje ascultate sau din texte literare studiate 

- organizarea de mese rotunde în care au loc dezbateri în scopul exprimării unor opinii 
argumentate cu privire la un text narativ/descriptiv studiat 
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4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, 
morfologie, fonetică, lexic şi semantică prin raportare la limbile moderne 

- realizarea unor liste, în urma monitorizării categoriilor de greşeli identificate în diverse texte orale 
şi scrise 

- exerciţii de substituire a termenilor, pentru observarea modificării sensului enunţului 

4.4. Valorificarea relaţiei dintre normă, abatere şi uz în adecvarea strategiilor individuale de 
comunicare 

- alcătuirea de texte scurte în care elevii să utilizeze corect normele limbii standard 

completarea unor texte lacunare cu termeni/cuvinte adecvate mesajului pe care intenţionează  să-l 
transmită, respectând relaţia normă-abatere-uz 

4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice (analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare) 
prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba rromani literară, în procesul de 
învăţare pe tot parcursul vieţii 

- redactarea unor texte care tratează aceeaşi temă în registre diferite 

- redactarea unui proiect, folosind surse diferite de documentare 

- formularea şi completarea unor chestionare referitoare la înţelesul unor cuvinte/expresii, a unor 
cuvinte care pun probleme de scriere 

 

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural 
 

Clasa a VIII-a 

5.1. Exprimarea unui punct de vedere faţă de anumite tradiţii şi valori ale culturii naţionale 
sau ale unei alte culturi, descrise în cărţile citite 

- dezbateri privitoare la folosirea stereotipurilor privitoare la diverse culture 

- exerciţii de redactare de texte diverse (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de 
prezentare a evenimentelor socioculturale, broşuri/ghiduri turistice şi alte tipuri) care să promoveze 
interculturalitatea 

5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la tiparele identificate în cultura proprie şi 
în cultura altor popoare 

- prezentări orale sau scrise privitoare la unele ţări/regiuni din România vizitate, evidenţiind tiparele 
culturale 

- exerciţii de receptarea unui set de valori recunoscute social şi cultural, manifestând toleranţă şi 
respect pentru valorile celuilalt 

- iniţierea unor comunicări, prin corespondenţă, cu elevi din alte ţări 

- exerciţii de identificare a valorilor specifice promovate în texte din literatura rromani/din literatura 
universală 
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Conţinuturi 

Tema generală: REFLECȚII ASUPRA LUMII 

Domenii de conţinut Conținuturi 

Comunicare orală La conţinuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare, 
probă/exemplu) - Strategii de concepere, de înţelegere şi de 
adaptare a textului oral: compararea ideilor, a punctelor de 
vedere, a intenţiilor de comunicare, a emoţiilor, a atitudinilor şi 
a scopurilor comunicative 

- Strategii de ascultare activă: înţelegerea şi adaptarea în 
context a punctului de vedere exprimat de interlocutor şi 
evaluarea lui critică; evaluarea celor spuse de interlocutor, prin 
raportare la ceea ce ştie elevul sau în relaţie cu propriile opinii 

- Argumentare. Apelul la argumente raţionale (fapte, exemple, 
dovezi), apelul la patos (emoţia), apelul la etos (valori morale). 
Forţa enunţurilor în argumentare (fapte, opinii, mărturii, 
concepţii personale, idei preconcepute). - Structura textului 
argumentativ 

- Atitudini comunicative: spirit critic, flexibilitate, asertivitate, 
disponibilitate la negociere, nonconflictualitate, fairplay. 
Inteligenţa emoţională: folosirea inteligenţei emoţionale în 
negocierea unor puncte 

 Texte orale propuse pentru ascultare: ştiri, dezbateri, talk-show, diverse programe TV, cursuri online 

 Tipuri de interacţiune propuse: argumentarea unui punct de vedere şi negocierea unor puncte de 
vedere în cadrul unor dezbateri cu doi sau mai mulţi participanţi 

Lectură La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Text epic. Text liric. Text dramatic 

- Textul argumentativ 

- Texte care combină diverse tipuri (explicativ, narativ, descriptiv, 
dialogat, argumentativ) 

- Strategii de comprehensiune: compararea a două sau mai multe 
texte sub aspectul conținutului și al structurii 

- Strategii de interpretare: argumentarea punctelor de vedere pe 
marginea textelor citite, interpretări multiple, dezbateri pe 
marginea textelor citite, interpretarea limbajului figurat (aliterația, 
hiperbola, antiteza) 

- Monitorizarea și evaluarea propriei lecturi 

 Texte recomandate: 

a) texte continue, literare şi nonliterare: poezii, maxime şi proverbe, povestiri, nuvele, jurnale, 
memorii; articole de opinie, eseuri, recenzii pe web ale unei cărţi/ cronici de film 

b) texte discontinue: cataloage, indexur 

c) texte multimodale: articole din ziare/ reviste, ilustrate cu imagini 

Redactare La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Etapele scrierii, cu accent pe: 

a) prezentarea textului în faţa unui public 

b) evaluarea feedbackului primit 

c) integrarea sugestiilor într-o nouă formă a textului sau în textele 
viitoare 
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 - Tipare textuale de structurare a ideilor: comparaţie, analogie, 
ordinea argumentelor în textul argumentativ 

- Prezentarea textului: grafica textului ca modalitate de a capta 
atenţia publicului 

- Alte aspecte: redactare de mână-redactare computerizată 

- Etica redactării: originalitate 

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: text de opinie, text argumentativ, 
recenzie a unei cărţi, cronică de film/spectacol 

Elemente de construcţie a 
comunicării 

La conţinuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

Gramatică 

- Construcţii sintactice: 

 construcţii active/ construcţii pasive cu verbul a fi 

 construcţii impersonale 

 construcţii cu pronume reflexive 

 construcţii incidente 

 construcţii concesive şi condiţionale 

- Enunţuri eliptice. Norme de punctuaţie 

- Apoziţia. Norme de punctuaţie 

- Fraza. Subordonarea prin conjuncţii şi prin pronume şi adverbe 
relative. Norme de punctuaţie 

- Realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: atributiva, 
completiva directă, completiva indirectă, circumstanţiala de loc, 
de timp, de mod, cauzala, finala 

Ortoepie şi ortografie 

- Scrierea şi pronunţia cuvintelor de origine străină, conţinând 
foneme nespecifice limbii rromani. 

Vocabular 

- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului (conversiunea) 

- Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturi 
lexicale 

- Variaţie stilistică 

- Variaţii de registru. Jargonul, argoul. Limbaj colocvial, limbaj 
cultivat (familiarizare) 

- Construcţia frazei în limba vorbită şi în limba scrisă 

- Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea 
corectă 

Elemente de interculturalitate La conţinuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga 
următoarele: 

- Modele comportamentale în textele literaturii universale 

- Empatie şi deschidere. Noi şi ceilalţi 

- Valori culturale rrome în context european/ mondial 

 

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, 
morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant alfabetul internaţional al limbii rromani, 
dicţionare şi manuale destinate limbii si literaturii rromani comune. 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

101 

Sugestii metodologice 

 Prezenta programă de limba şi literatura maternă rromani îşi propune să asigure dezvoltarea 
competenţelor de utilizare a limbii romani de către elevii din gimnaziu, pornind de la satutul de limbă maternă 
şi de disciplină de studiu. În acest sens, competenţele dobândite în cadrul acestei discipline au un caracter 
instrumental, pe de-o parte, sprijinind procesul de înţelegere şi de învăţare formală, informală şi nonformală, 
iar, pe de altă parte, pe termen lung, acestea asigură dezvoltarea competenţei cheie „a învăţa să înveţi”. Ca 
limbă maternă, limba rromani se va studia pornind de la practica raţională şi funcţională, raportarea la normă 
fiind mijlocul de corecţie a erorilor, în scopul asigurării unei comunicări eficiente. Uzul raţional şi structurat al 
limbii rromani reprezintă, deopotrivă, un instrument necesar codării/ decodării mesajului din texte de diverse 
tipuri (orale şi/ sau scrise; continue/ discontinue/ mixte; ficţionale/ nonficţionale), dar şi una dintre finalităţile 
disciplinei, ceea ce conferă limbii materne rolul de instrument principal de acces la cunoaştere şi de învăţare 
pe tot parcursul vieţii. De asemenea, în calitatea sa de disciplină de studiu, Limba şi literatura maternă 
rromani se află în centrul construcţiei identitare, prin apelul la valorile culturale naţionale şi, prin studiul 
acestora, la modelul rrom al fiinţei, corelat însă cu valorile europene, interculturale şi multiculturale. Tot în 
cadrul gimnaziului, se formează gustul pentru lectură, pentru artă, limba şi literatura maternă rromani 
contribuind la formarea gustului estetic. 

 Finalitatea urmărită de programă este formarea unui individ capabil să utilizeze limba rromani 
comună în scopul învăţării, atât în cursul şcolarităţii, cât şi pe tot parcursul vieţii; formarea, aşadar, a unui 
individ capabil să utilizeze limba rromani în scopul inserţiei sociale, ca limbă a schimburilor comerciale, 
sociale etc.; formarea unei persoane care îşi asumă propria identitate lingvistică şi culturală, fiind, în acelaşi 
timp, sensibilă la valorile interculturale şi multiculturale, în contextul (auto)descoperirii şi al (auto)construirii. 

În procesul de predare-învăţare-evaluare, se face trecerea progresivă de la nivelul elementar de deţinere a 
competenţelor cheie (de la ciclul primar) la nivelul intermediar în gimnaziu, asigurându-se construirea 
nivelului funcţional din ciclul secundar inferior/ superior, respectându-se principiul gradualităţii achiziţiilor. 

 Situarea elevului în centrul activităţilor destinate formării sale favorizează dobândirea de cunoştinţe şi 
abilităţi de operare cu acestea, cultivând atitudini care asigură adaptarea, controlul asupra propriei formări, 
respectiv, monitorizarea acesteia. Competenţele specifice reprezintă trepte în structurarea comunicării orale 
şi scrise/a redactării, astfel încât absolventul de gimnaziu să facă din limba maternă instrumentul principal de: 

- căutare, colectare, procesare de informaţii şi receptare de opinii, idei, sentimente într-o varietate 
de mesaje/ texte ascultate/ texte citite; 

- exprimare a unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea 
la situaţia de comunicare; 

- participare la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui 
dialog proactiv; 

- integrare a valorilor identitare, comunitare şi estetice. 

Principii didactice 

Principiile didactice care trebuie să ghideze procesul de predare-învăţare-evaluare sunt: 

1. abordarea comunicativ-funcţională a conţinutului lingvistic, pornind de la faptele de limbă, de la 
actele de vorbire şi dobândind aplicaţie în utilizarea contextuală a cunoştinţelor; 

2. accentuarea caracterului interactiv al însuşirii limbii, având în vedere impunerea abordării limbii 
nu ca sistem abstract de semne, ci ca „limbă în funcţiune”, în variantele ei orale şi scrise, ca 
instrument al exprimării şi al autoexprimării; 

3. implementarea demersurilor didactice de însuşire şi exersare activă, implicativă, ludică a limbii; 

4. susţinerea perspectivei holistice asupra achiziţiei limbilor, prin proiectarea activităţilor didactice 
centrate pe dezvoltarea/ exersarea integrată a competenţelor de bază (receptare de mesaj oral, 
producere de mesaj oral, receptare de mesaj scris, producere de mesaj scris), într-o manieră 
complementară; 

5. conceptele de gramatică, reprezentând noţiuni-ancoră, cu rol orientativ în  exersarea 
contextuală a limbii, clarificarea lor având rolul de a susţine gândirea metalingvistică, de a 
orienta mecanismele de autocorectare şi de a motiva preocuparea pentru exprimarea 
controlată, pretenţioasă, eficientă, racordată la specificul situaţiei de comunicare; 

6. stimularea gândirii creative prin limbă, în vederea formării unei personalităţi autonome, capabile 
să-şi prezinte propriile păreri, să accepte diversitatea de idei şi opinii; 
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7. implementarea în conţinut a viziunii identitare şi interculturale, în vederea asimilării limbii prin 
conţinuturi culturale reprezentative; transpunerea activităţilor şcolare în medii sociolingvistice 
reale, extraşcolare (de exemplu: organizarea activităţilor în medii extraşcolare de tip muzeu, 
cinematograf, structurat de principiile metodei proiectului) şi implementarea „realităţii exterioare” 
în clasă (de exemplu: valorificarea în activităţile şcolare a emisiunilor tv, a instruirii asistate de 
calculator etc.). 

Prezentarea conţinuturilor în liste distincte pentru domeniile Comunicare, Lectură, Redactare, Elemente de 
construcţie a comunicării s-a făcut din raţiuni metodologice, deoarece în actul comunicării acestea 
fuzionează, fapt care face necesară predarea integrată şi, în acelaşi timp, li se induc/ propun elevilor sarcini 
de învăţare cu un accentuat caracter utilitar, relevante pentru inserţia socială de succes în viitoarea perioadă 
a vieţii lor de adult. 

Programa propune conţinuturi structurate pe teme care reflectă, la nivel de maximă generalitate, vârsta 
şcolară a fiecărei clase. Astfel, se construieşte treptat şi concentric universul cognitiv al elevului de gimnaziu, 
valorificând orizontul specific fiecărei vârste. 

În lectura programei se propune să se ţină cont de faptul că la nivelul fiecărei clase se indică numai 
conţinuturile noi şi modul lor de abordare (intuitiv, aplicativ şi/ sau prin teoretizare). Reactualizările 
conţinuturilor anterior însuşite se subînţeleg. 

Conţinutul prevăzut în această programă propune un demers achiziţional progresiv, „în spirală”, ceea ce 
presupune permanenta corelare pragmatică şi funcţională dintre vechi şi nou. Structurarea tematică a 
conţinutului permite exersarea unui vocabular şi a unor acte de vorbire indispensabile dintr-o cultură 
comunicaţională cotidiană, eficientă. 

În preluc area metodică a propunerilor de conţinut centrate pe această competenţă se propune 
raportarea la următoarele criterii: 
 

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Se vor selecta 8 texte 
de bază, destinate 
studiului aprofundat. 
Textele literare şi 
nonliterare originale 
grupate în jurul unei 
tematici comune vor fi 
alese din literatura 
rromani şi universală, 
prin raportare la 
cerinţele şi la nevoile de 
instruire ale elevilor. 

Profesorii vor avea 
obligaţia de a studia un 
număr minim de 8 texte 
de bază (5 literare/ 
folclorice şi 3 
nonliterare). Se 
recomandă ca 
fragmentele selectate să 
conţină între 900- 1000 
de cuvinte. 

Autorii de manuale şi 
profesorii au libertatea 
să aleagă texte-suport 
în măsură să abordeze 
aplicativ noţiunile de 
teorie literară. 

La cele 8 texte de bază 
se vor adăuga 5 texte 
suplimentare. 

Se vor selecta 8 texte de 

bază, destinate studiului 

aprofundat. Textele vor fi 

originale, grupate în jurul 

unei tematici comune, vor 
fi alese din literatura 
rromani şi universală, prin 
raportare la cerinţele şi la 
nevoile de instruire ale 
elevilor. 

Profesorii vor avea 
obligaţia de a studia un 
număr minim de 8 texte 
de bază (5 literare/ 
folclorice şi 3 nonliterare). 

Se recomandă ca 
fragmentele selectate să 
conţină între 1200-1300 
de cuvinte. 

Autorii de manuale şi 
profesorii au libertatea să 
aleagă texte-suport în 
măsură să abordeze 
aplicativ noţiunile de 
teorie literară. 

La cele 8 texte de bază 
se vor adăuga 5 texte 
suplimentare. 

Se vor selecta 10 texte 
de bază, destinate 
studiului aprofundat. 
Textele vor fi originale, 
grupate în jurul unei 
tematici comune, vor fi 
alese din literatura 
rromani şi universală, prin 
raportare 

la cerinţele şi la nevoile 

de instruire ale elevilor. 

Profesorii vor avea 
obligaţia de a studia un 
număr minim de 10 texte 
de bază (6 literare/ 
folclorice şi 4 
nonliterare). 

Se recomandă ca 
fragmentele selectate să 
conţină între 1500-1700 
de cuvinte. 

Autorii de manuale şi 
profesorii au libertatea să 
aleagă texte-suport în 
măsură să abordeze 
aplicativ noţiunile de 
teorie literară. 

Se recomandă o variantă 
de asociere în funcţie de 
temele propuse. 

La cele 10 texte de bază 

se vor adăuga 5 texte 
suplimentare. 

Se vor selecta 10 texte 
de bază, destinate 
studiului aprofundat. 

Textele vor fi originale, 
grupate în jurul unei 
tematici comune. Textele 
de bază vor fi preluate din 
literatura rromani şi 
universală, prin raportare 
la nevoile de instruire ale 
elevilor. Profesorii vor 
avea obligaţia de a studia 
un număr minim de 6 
texte literare/ folclorice 
de bază, respectiv 4 
texte nonliterare. Se 
recomandă ca 
fragmentele selectate să 
conţină între 1800-2000 
de cuvinte. Autorii de 
manuale şi profesorii au 
libertatea să aleagă 
texte-suport în măsură să 
evidenţieze noţiunile de 
teorie literară studiate. 

Se recomandă o variantă 
de asociere a tipurilor de 
discurs cu temele 
propuse. 

La cele 10 texte de bază 
se vor adăuga 5 texte 
suplimentare. 
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Programa prevede abordarea conţinuturilor în progresie tematică (Eu şi universul meu familial, Eu şi 
lumea din jurul meu, Orizonturile lumii şi ale cunoaşterii, Reflecţii asupra lumii). Din fiecare temă se 
vor propune minimum 4 – maximum 6 subteme, fiecare dintre ele constituind centrul proiectării pe unităţi de 
învăţare tematică, fiecare unitate abordând toate domeniile de conţinut (Comunicare orală/ Lectură/ 
Redactare/ Elemente de construcţie a comunicării) şi vor fi vizate toate competenţele generale. 

Alături de competenţele vizate, programa propune conţinuturi şi activităţi de învăţare, prin care elevii vor 
aplica şi monitoriza propria învăţare. Programa este deschisă, flexibilă şi permite profesorului manifestarea 
creativităţii şi a vocaţiei sale culturale, eliminându-se abordările excesiv teoretizante şi asigurând flexibilitatea 
şi eficienţa în procesul de formare a competenţelor cheie. 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice se va realiza prin raportare permanentă la 
elementele reprezentative ale culturii rromani. 

În noua viziune – aşa cum aceasta este introdusă în programa ciclului primar – se acordă o atenţie specială 
receptării modelelor lingvistice variate şi exersării producerii orale şi scrise de mesaje. Noţiunile de gramatică 
vor constitui elemente structurante ale comunicării, ca atare, în prelucrarea didactică a acestui conţinut, 
profesorul trebuie să se raporteze la pragmatica comunicării funcţionale. 

Competenţa 1. 

Formarea la elev a unor deprinderi de ascultare activă reprezintă o componentă importantă a competenţei de 
comunicare. Se va urmări educarea/ dezvoltarea atenţiei şi a concentrării în procesul ascultării active, 
utilizându-se atât elementele verbale, nonverbale (mimică, gesturi, postură, proxemică), cât şi cele 
paraverbale (intonaţie, ritm al vorbirii, fluenţă, pauzele în vorbire etc.),cât şi conştientizarea faptului că 
acestea sunt purtătoare de intenţionalitate comunicativă. Pentru deprinderile de producere de texte orale se 
conştientizează importanţa publicului, intenţionalitatea comunicativă şi efectele pe care le produce actul în 
sine. 

Competenţa 2. 

Receptarea textelor scrise se poate face pornind de la fragmente dintr-o operă literară audiată (scenariu 
radiofonic) sau vizionată (scenariu de film) şi compararea acestora cu textul scris, din punctul de vedere al 
structurii actelor de limbaj implicate. Compararea textelor scrise cu texte orale (sau mixte, pe aceeaşi temă), 
prin audiere, apoi audiere şi vizionare, respectiv audiere, vizionare şi apoi citire, va evidenţia efectele 
cumulării tipurilor de limbaje implicate în receptare şi accesul la sens/ construirea sensurilor plurale. 

În privinţa receptării textelor scrise, accentele formative vizează semnificaţii şi implică explorarea acestora la 
nivelul textului scris (literar şi nonliterar). Structurarea competenţelor se raportează la procesul lecturii din 
cadrul de referinţă al evaluărilor internaţionale (1), la cadrul european de formare a competenţei de lectură 
LiFT (2). Din perspectiva PIRLS şi PISA, lectura, în scop informativ sau în scop estetic, înseamnă 
comprehensiune şi interpretare, competenţe care se construiesc treptat, de la simplu la complex, prin 
antrenarea a patru procese cognitive esenţiale: identificarea de informaţii explicit formulate, realizarea de 
deducţii simple, integrarea şi interpretarea ideilor şi a informaţiilor, evaluarea critică a conţinutului şi a 
elementelor textuale. În demersurile focalizate pe formarea competenţelor de lectură, cadrul didactic va 
proiecta activităţi coerente pentru antrenarea treptată a celor patru procese, care să ducă la o înţelegere 
aprofundată a textelor, la evaluări critice, la formulare de răspunsuri personale cu privire la sens/ sensuri, 
susţinute cu elemente/ cu exemple din textele scrise. LiFT pledează pentru importanţa trezirii interesului 
elevului, ca prim pas pentru formarea unei atitudini pozitive faţă de cunoaşterea lumii prin lectură. 
Investigarea lumilor ficţionale, prin sarcini simple, dar relevante pentru elevi, îi ajută să extragă informaţia 
semnificativă dintr-un text, să o identifice în universul său, să compare lumea reală cu cea ficţională şi să-şi 
susţină punctele de vedere cu argumente valide. 

Competenţa 3. 

Ca şi în cazul celorlalte competenţe, conţinuturile se studiază gradual, de la simplu la complex, de la 
redactarea unui bilet la alcătuirea unei compuneri; se va urmări atât redactarea de texte nonliterare, utilitare, 
jurnalistice, administrative, cât şi literare. Se porneşte de la însuşirea unor deprinderi de scriere pe baza unui 
subiect şi a unui format, urmărind o anumită intenţionalitate, continuându-se cu argumentarea, utilizarea 
tehnologiei informaţiei, până la dezvoltarea preocupării pentru scrierea corectă, adecvată situaţiei de 
comunicare şi scopului, originalitatea şi etica redactării, a interesului pentru obţinerea feedback-ului, 
respectiv, monitorizarea şi îmbunătăţirea propriului comportament şi a propriei atitudini privitoare la scris. 

Alături de exerciţiile individuale, se pot valoriza experienţele de interacţiune/ scriere în grup, care pun bazele 
comunicării eficiente şi ale socializării. Se poate utiliza o gamă variată de coduri, pe lângă cel lingvistic 
(muzical – ritm, melodie, iconic – desen, pictură, colaj etc), dar şi o gamă variată de instrumente de 
redactare: tradiţionale (pix, stilou, creion), moderne (computer – competenţa TIC, telefon – redactare SMS, 
tabletă – redactare de e-mailuri, mesaje chat, redactare de texte pentru reţele de socializare). 
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Competenţa de redactare şi inserarea acesteia şi în rândul competenţelor transcurriculare, va viza, de 
asemenea, scrierea de texte despre texte literare, cât şi texte despre texte nonliterare (recenzii, prezentări de 
carte, de spectacole etc.), pornind de la modelul unor texte continue şi noncontinue/ mixte (interpretarea unei 
diagrame, a unei reclame, a unui afiş etc.). 

Competenţa 4. 

Formarea şi dezvoltarea acestei competenţe generale se realizează printr-un demers care subordonează 
conceptele lingvistice performării unor acte de limbaj, unor situaţii comunicative de complexitate diferită, 
gradată în raport cu vârsta elevilor. Se urmăreşte astfel limba în funcţiune (limbajul) şi nu limba abstractă, 
reevaluându-se rolul limbii în formarea şi în buna funcţionare a gândirii. 

Dezvoltarea competenţelor aferente se reflectă în structuri sintactice în uz, favorizându-se sensul şi nu 
forma, pornind de la conceptul de structură, tipar propoziţional, frastic, pentru ca, în final, să se ajungă la 
construcţii sintactice/ text. Cunoştinţele lingvistice îi vor folosi elevului să-şi dezvolte deprinderile de 
exprimare şi de receptare corectă şi eficientă a unor texte de dimensiuni şi tipuri diferite, să exerseze cu 
succes toate funcţiile limbajului, în viaţa personală, şcolară, socială, în contexte formale/ informale variate. 

Competenţa 5. 

În vederea formării competenţei 5, Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural, în cadrul 
temelor propuse spre dezbatere cu elevii de gimnaziu, învăţarea-predarea- evaluarea se vor face integrat, 
pornindu-se de la conţinuturile de literatură, spre cele de utilizare a limbii, pentru a se completa cu valori 
identitare specifice. Astfel, competenţa va urmări descoperirea propriei identităţi în cadrul unei teme de tipul 
Identitate personală, exprimarea propriilor emoţii şi trăiri faţă de valorile naţionale şi universale etc. Se va 
utiliza cel puţin un text cu conţinut identitar, aparţinând unui autor canonic, la fiecare clasă. Oferta ideatică a 
textelor va viza atât complexul identitar (identitate şi toleranţă, valori identitare), cultivarea sentimentului de 
apartenenţă la cultura şi valorile rrome, cât şi dezvoltarea gustului estetic, prin lectura unor opere a căror 
valoare este recunoscută de către exegeza literară. 
 

 
Competenţa 

generală 

Competenţe 

Specifice 

Sugestii metodologice 

V Manifestarea 

unui 

comportament 

empatic 

cultural şi 

intercultural 

5.1. Asocierea unor 

experienţe proprii de 

viaţă şi de lectură cu 

acelea provenind din 

alte culturi 

Se poate proiecta o temă cu genericul Locul natal/ 
Comunitatea în care m-am format, utilizându-se un text 
cu conţinut identitar, aparţinând unui scriitor canonic. 

Se pot utiliza texte care prezintă credinţe şi mituri, texte 
folclorice esenţiale rrome, cât şi cele ce ţin de cutumele, 
obiceiurile şi tradiţiile rrome pentru a se evidenţia modul 
în care aceste credinţe şi mituri se regăsesc în literatura 
cultă contemporană. De asemenea, se pot alege texte din 
literatura cultă şi/ sau texte din folclorul copiilor din diferite 
zone culturale care ilustrează tema copilăriei, a călătoriei 
iniţiatice, a cunoaşterii etc. 

Se pot utiliza jocuri de identificare a trăsăturilor unor 
tradiţii şi obiceiuri locale şi/ sau de raportare la tradiţiile 
naţionale. 

Exerciţiile vor avea un caracter aplicativ, care să 
valorifice experienţa persoanală a elevului şi specificul 
zonei în care trăieşte. 

5.2. Identificarea unor 

tipare privitoare la 

cultura proprie şi la 

cultura altor popoare 

Se recomandă vizionarea de spectacole de teatru, 
de film. 

Pornind de la teme de tipul: Identitate personală, se pot 
asocia teme ca Prieteni din lumea animalelor, Prieteni 
imaginari, Valorile mele. 

Se va analiza, cu elevii, sistemul propriu de valori, ideea 
de prietenie/ colaborare interetnică, de protejare a 
mediului înconjurător etc. 
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VI Manifestarea 

unui 

comportament 

empatic cultural 

şi intercultural 

5.1. Investigareau unor 
obiceiuri şi tradiţii ale 
comunităţii în care 
trăieşte şi ale unor 
comunităţi aparţinând 

altor etnii 

Se poate elabora o temă prin care se poate urmări 
asumarea identităţii lingvistice (Lectură şi cunoaştere), 
în contextul căreia se pot investiga identitatea proprie, 
dar şi diversitatea unor contexte socioculturale, cu 
ajutorul lecturii. 

Tema Limbă şi identitate poate fi ilustrată cu ajutorul 
unor jocuri care să prezinte importanţa limbii pentru 
dezvoltarea personală. De exemplu, un joc ilustrativ 
pentru utilizarea limbii în cadrul examenelor: se poate 
distribui un test, elevii fiind puşi în situaţia de a înţelege 
sarcina de lucru pentru a o putea rezolva. 

Se pot utiliza şi teme precum Jocuri de cuvinte sau 
Comentarea/ discutarea unor proverbe, expresii având 
cuvântul „limba” ca element central (I ćhib ćhinel 
zuraleder sar i ćhuri! etc.), utilizându-se texte cu 
conţinut identitar sau provenind din folclor. 

  5.2. Analiza unor tipare 

privitoare la cultura 

proprie şi la cultura altor 

popoare 

De pildă, pentru ilustrarea unor teme legate de copilări, în 
contextul diferitelor culturi, se poate recurge la proiecte 
de prezentare a perspectivei sincronice şi/ sau 
diacronice, din diferite zone culturale sau opere din 
literatura rromani din România şi universală, arte plastice, 
cinematografie etc. 

Analiza comportamentului/ mentalităţii unor personaje 
din folclorul literar naţional şi/ sau internaţional, 
evidenţiindu-se valoarea de model/ tipar comportamental 
pe care il promovează. 

VII Manifestarea 

unui 

comportament 

empatic 

cultural şi 

intercultural 

5.1. Compararea unor 

tradiţii rrome şi din alte 

culturi cu cele româneşti 
şi/ universale 

Un conţinut tematic pertinent este Tradiţii şi obiceiuri, 
acesta investigând atât valorile naţionale, pentru 
dezvoltarea competenţei, cât şi valorile altor culturi, 
prin abordarea comparativă, evidenţiindu-se 
asemănările şi deosebirile. 

Pot fi alese filme documentare care prezintă aspecte 
ale unor tradiţii, din diferite zone culturale, pentru a se 
evidenţia diferenţele, în vederea cultivării la elevi a 
respectului pentru valorile altora şi a toleranţei. 

Se pot realiza prezentări referitoare la tradiţii şi obiceiuri 
din zona de origine, prin utilizarea mijloacelor tehnologice 
modern (ilustrarea modului în care sărbătorile de iarnă se 
desfăşoară în diferite zone alte 
lumii). 

5.2. Compararea 

tiparelor privitoare la 

cultura proprie şi la 

cultura altor popoare 

Competenţa poate fi dezvoltată pornindu-se de la o 
temă cu genericul: Valorile mele, valorile celorlalţi, cu 
scopul investigării valorilor culturale ale spaţiului/ 
comunităţii. 

În contextul dezbaterii temei legate de tradiţii şi 
obiceiuri, se recomandă completarea dezbaterii din 
cadrul curriculumului obligatoriu, cu activităţi 
extracurriculare, precum vizionarea de spectacole, 
organizarea de spectacole tradiţionale, cu participarea 
unor specialişti în domeniul folclorului, etnologiei 
(eventual, de la centrele culturale). 

Valorificând competenţele şi cunoştinţele dobândite la 
istorie, la geografie, se pot evidenţia aspectele păstrate 
în literatura rromani modernă şi contemporană. 

Se pot realiza situri, bloguri de promovare a zonei de 
origine, prin evidenţierea specificului local şi a influenţelor 
provenite din zonele geografice limitrofe, din 
punct de vedere lingvistic, literar, folcloric, social etc. 
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VIII Manifestarea 

unui 

comportament 

empatic 

cultural şi 

intercultural 

5.1. Exprimarea unui 

punct de vedere faţă de 

anumite tradiţii şi valori 

ale culturii naţionale 

sau ale unei alte culturi, 

descrise în cărţile citite 

S-ar putea concepe o temă de tipul: Cărţi fondatoare, 
prin intermediul acesteia putându-se investiga valorile 
naţionale, respectiv, identitatea proprie raportată la 
acestea, dar şi valorile aparţinând altor culturi. Se pot 
analiza texte descriind tradiţii şi obiceiuri aparţinând 
altor etnii, în vederea analizei acestora. 

5.2. Argumentarea unui 

punct de vedere privitor 

la tiparele identificate în 

cultura proprie şi în 

cultura altor popoare 

Tot în contextul temei Cărţi fondatoare, însă demersul 
investigativ va urmări un scriitor tradus şi impus la nivel 
european. 

Tema utilizată ar putea fi Prietenia, urmărindu-se însă o 
prietenie interculturală. 

 Se pot utiliza texte din literatura rromani şi/ sau 
universală, secvenţe ecranizate, în care se prezintă 
anumite tipare comportamentale, lingvistice din diferite 
zone ale ţării şi/sau ale lumii. 

Se pot realiza proiecte de tipul Cărţi fondatoare, la 
Prietenia, Libertăţi, obligaţii, datorii sau Spirit civic, 
responsabilitate, etică, se va porni de la texte 

ilustrative, ca pretexte pentru o dezbatere asupra 
modelelor. 

 

Metode didactice recomandate: 

Activităţi de evocare şi de motivare: brainstorming (asalt de idei), hârtia de un minut, lanţul ideilor, 
copacul ideilor. 

Activităţi de studiu individual şi de redactare: tehnica SINELG; scaunul autorului; creativitatea ghidată – printr-
o imagine, prin întrebări, prin opera literară; maratonul de scriere. 

Activităţi de învăţare prin cooperare: lectura în perechi – rezumatul în perechi; interviu în direct; Am 
văzut, am citit; recapitularea prin rotaţie; comerţul cu probleme; cubul. 

Activităţi bazate pe argumentare: tabelul T, argumente – contraargumente. Activităţi bazate pe 
dezbateri: linia valorilor, dezbaterea de tip panel. 

Activităţi de rezolvare a situaţiilor-problemă: brainstormingul, piramide sau bulgărele de zăpadă. Activităţi 
bazate pe investigaţie: metoda pălăriilor gânditoare; tehnica Lotus; Ce se întâmplă dacă?; Cum folosim ... ?; 
explozia stelară; cadranele. 

Activităţi de organizare grafică a informaţiilor: ciorchinele; diagrama Venn; reţeaua personajelor; 
tehnica blazonului; posterul. 

Activităţi de reflecţie: întrebări factuale, conceptuale, controversale, cvintetul; eseul de cinci minute; anunţul de 
mică publicitate; turul galeriei; portofoliul. 

Activităţi bazate pe jocuri: jocul de rol; procesul literar; puzzle; locuri celebre; benzi desenate. 

 
Metode centrate pe receptarea mesajului oral (ascultarea) 

Metode de pre-ascultare: potrivire cuvânt-imagine, perechi minimale de cuvinte în enunţuri, exerciţii de 
completare, serii de sinonime-antonime, sarcini pentru mişcare corporală, sarcini de selectare de informaţie 
etc. 

Metode de ascultare propriu-zisă: exerciţii de reformulare, tabele de completat, scheme, exerciţii 
de rearanjare a textului etc. 

Metode de post-ascultare: joc de rol, exerciţii de tip povestire, descriere, posterul, afişul etc. 

 
Metode centrate pe receptarea mesajului scris (lectura) Metode 

de pre-lectură: jocuri didactice, joc de asocieri etc. 

Metode de lectură propriu-zisă: ordonarea de paragrafe, alegerea unor subtitluri pentru paragrafe prin 
tehnica potrivirii, exerciţii pentru lectura imediată, rezumarea, exerciţii cu itemi dihotomici (de tip adevărat-
fals), exerciţii de completare, exerciţii cu alegere multiplă, de transfer al informaţiei, exerciţii de editare 
(corectarea greşelilor) etc. 

Metode de post-lectură (interpretare şi producere): povestirea dramatizată, cutiuţa cu poveşti, jurnalul de 
lectură, cartea de vizită a personajului etc. 
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Metode centrate pe producere de mesaje orale (vorbirea): harta întâmplărilor, reacţii la situaţii date (cu 
material suport), exerciţii tip descriere de imagine, povestire cu/sau material support vizual, exerciţii tip 
comparaţie, execiţii de tip argumentativ, jurnalistul-cameleon, răspuns personal, critic şi creativ etc. 

 
Metode centrate pe producere de mesaje scrise (scrierea): monolog, harta întâmplărilor, tehnica ziarului, 
exerciţii pentru scrierea reflexivă, autobiografia imaginară, jurnal de impresii, scriere de texte pe baza textelor 
date (scrierea după texte multiple), scrierea individuală, scrierea în colaborare etc. 

Metodele, tehnicile didactice propuse au caracter orientativ. Se recomandă ca profesorul să-şi structureze 
demersul didactic în funcţie de specificul individual şi colectiv al clasei de elevi, însă în proiectarea 
scenariului didactic să se ţină cont de necesitatea exersării integrate a celor  patru competenţe de bază 
(receptare şi producere de mesaj oral, receptare şi producere de mesaj scris). De asemenea, se poate opta 
pentru o sporire a gradului de dificultate a aplicaţiilor şi a exerciţiilor propuse, în funcţie de nivelul clasei, prin 
tratare diferenţiată a elevilor capabili de perfomanţe înalte. 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor se raportează la elementele de noutate ale programei. 
Astfel, evaluarea va depăşi nivelul primar al conţinuturilor însuşite şi va urmări, în acelaşi timp, deprinderi şi 
atitudini. Astfel, pentru evaluarea unei competenţe de tipul Redactarea unui text scurt pe teme familiare, 
având în vedere etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau 
pentru a relata experienţe trăite sau imaginate, se va evalua 1) cunoaşterea etapelor procesului de scriere 
(conţinturi); 2) aplicarea cunoştinţelor în procesul de scriere (deprinderi); 3) calitatea scrierii (preocuparea 
pentru o scriere de calitate – atitudini); 

În evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor şi a subcompetenţelor de comunicare se recomandă 
îmbinarea metodelor tradiţionale de evaluare cu cele ale evaluării formative, prin utilizarea unor tehnici şi 
metode moderne care vizează atât procesul, cât şi produsul învăţării (de exemplu: autoevaluarea, 
interevaluarea, posterul, afişul, portofoliul, proiectul, studiul de caz etc). 

Date fiind noutăţile propuse de programă, se recomandă atât evaluarea de proces (evoluţia de la un nivel de 
competenţă la altul, efortul făcut de elev în vederea dobândirii competenţei), cât şi cea de produs (calitatea 
compunerii, a prezentării, a afişului etc). 

În evaluare se va avea în vedere calitatea competenţelor şi a subcompetenţelor specifice, după cum 
urmează: 

a) în cazul competenţei de receptare şi de producere a unor texte orale în diverse situaţii de 
comunicare se va avea în vedere raportarea la actele de limbaj; 

b) la receptarea textelor de diverse tipuri se va pune accent pe comprehensiune, pe interpretare 

c) şi pe atitudine comunicativă, urmărindu-se progresia competenţei de lectură prin racordare la 
cadrele internaţionale de referinţă; 

d) la redactarea unor texte de diverse tipuri se va avea în vedere diversificarea tipurilor de texte 
prin adaptare la situaţii cotidiene de viaţă şi la diferite tipuri de texte, în cazul scrierilor despre 
textul literar/nonliterar; 

e) în cazul evaluării competenţei de folosire corectă, adecvată şi eficientă a limbii în comunicarea 
orală şi scrisă se propune raportarea la viziunea integrală asupra limbii, punându-se accent pe 
limba în funcţiune, pe gramatica în uz (cu folosirea orientativă a conceptelor de metalimbaj); 

f) competenţa generală 5 – Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural – 
vizează atât cultivarea dimensiunii identitare, cât şi formarea de abilităţi de mediere şi de 
înţelegere interculturală. 

 
Notă 

Mai jos prezentăm, pentru fiecare clasă în parte, câteva texte pe care le sugerăm a fi incluse în abordările 
metodico-didactice (în învăţare-predare-evaluare, în elaborarea fişelor de lucru, la alcătuirea testelor etc.). 
Ele nu sunt obligatorii, putând fi completate şi cu altele asemenea acestora, care tratează şi alte aspecte, de 
exemplu, dezrobirea, deportările, discriminările etc. 

 
Texte sugerate: Clasa a-V-a 

Gelem, Gelem, o rromano hìmno 

Palem ka-i rromani śkòla!,Gheorghe Sarău 

AnӨ-i bar e śkolaqi, Gheorghe Sarău 

O manuś thaj pesqe korposqe riga, Gheorghe Sarău 

Kon Ʒanel maj but?, Gheorghe Sarău 
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O suno e kakosqo Angel, Anghel Năstase, Noemi Năsturaş 

E meripnaça anӨ-e jakha, Valericã Stãnescu 

So Ʒanas anӨar amaro folklòro?. Poveste ursărească, C.S. Nicolaescu-Plopşor 

I cìviko aj i maśkarkulturalikani edukàcia, Gheorghe Sarău 

O Baro Svùnto Geòrge, traducere Gheorghe Sarău 

O Matèo Maximòff (1917-1999), traducere, Gheorghe Sarău 

O khandino ćhavo, Jupter Borcoi 

I źàmba, Olga Mãrcuş 

I duti, Jupter Borcoi 

O Kräćùno, o phuro, Costică Băţălan 

O sumnakutno lil vaś o kisorro, Olga Mãrcuş 

I profèsia, Cristina Barna, traducere, Olga Mãrcuş 

O rrom mardo, după, Andre Barthélémy 

E kermusesqi pori, adaptare, Estera Markus 

O 3uvalo, o Piśomalo thaj o Xer, Andre Barthélémy 

O śagar, Jupter Borcoi 

I balval, Marinela Lăcătuş Traden le 

rrom, Gheorghe Sarău I famìlia, 

Gheorghe Sarău 

O biamalipen, Jupter Borcoi 

Koncèrto vaś violìna vi śtar mulenqe moxtona, Geòrge Păun Ialomiţeanu 

E rroma e RumuniaӨar, Gheorghe Sarău Me 

xramosarav jekh lil, Gheorghe Sarău E càle 

le rromenqe, Gheorghe Sarău 

O raj Quijote vi o Sancho, traducere, Gheorghe Sarău 

 
Texte sugerate: Clasa a-VI-a 

Gelem, Gelem, o rromano hìmno 

O durărdo milaj, Noemi Palfi-Tamaś 

I rromani thaj i rumunikani ćhib, Ionel Cordovan 

Kamav te aresav siklărno, Noemi Palfi-Tamaś 

I buzni thaj le trin buznorre, adaptare, Elena Nuică,traducere, Octavian Bonculescu 

I ćhib rromani, Nicoleta Ciuraru 

O ćorro rrom thaj o barvalo gaƷo, Ionel Cordovan 

O baśavno, Jupter Borcoi 

E ruvesqo dromorro, Jupter Borcoi O 

phakhvaƷvalo thaj i kurung, Esòp O 

kurko, adapatre, Ionel Cordovan 

Kolìnda, Costică Băţălan 

Mirri ćerxen, adapatre, Ionel Cordovan 

E ćhavesqe xakaja, adapatre, Ionel Cordovan 

Mirri daj, Ionel Cordovan 

I maj gudli pherr, Jupter Borcoi 

E rroma, Jupter Borcoi 

O George Saräu, Ionel Cordovan 

Nane coxa. I loli phabaj, adaptare de Gheorghe Sarău 

O phuro siklăvno savo gelo śkolaӨe, Ionel Cordovan 

O gonorro duje lovença, adaptare, Elena Nuică, traducere, Octavian Bonculescu şi Izabela Bănică 

O kamipen, Jupter Borcoi 

Le muleça p-o grast, Costică Băţălan 
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Texte sugerate: Clasa a VII-a 

Gelem, Gelem, o rromano hìmno 

O Jòno, o godǎver, Nicolae Pandelică 

Mirro baro śkolaqo jekhtutno děs, Grigore Băjenaru 

E xuxura, Nicolae Pandelică 

O xanƷvalipen,culeasă, Mariana Cozma 

O Ćenuśòtka, Nadia Gazsi 

O nevo rrom, Olga Mărcuş 

O rrom thaj o ćhavo sikavno, Nicolae Pandelică 

E ivendesqe baredĭvesa, Moise Gabriela 

Kuć Krećùno, Gabriela Moise 

O rrom, e ambrola thaj e rićhino, Nicolae Pandelică 

Duj źàmbe, Gabriela Moise 

Kidipen,culeasă, Mariana Cozma 

I dĭli xastrajlǎs man, Gabriela Moise 

Me sem rrom, Marius Căldăraru 

E lelekaqo ćhavo, Nicolae Pandelică 

E mamǎqo dĭves, Gabriela Moise 

Mirro o maj laćho amal, Marius Căldăraru 

 
 

Texte sugerate: Clasa a VIII-a 

Gelem, Gelem, o rromano hìmno 

O jekhto Òkolaqo dives, Jupter Borcoi 

O rromano them, Jupter Borcoi 

O Veśorro, Jupter Borcoi 

O godăver ćhavorro, Nicolae Pandelică 

O baśavno, Jupter Borcoi 

Suno fală man, Nicolae Pandelică 

O kaśtàri thaj pesqo suno, Jupter Borcoi 

O Kalo, murro amal, Jupter Borcoi 

I Delia Grigore, traducere, Jupter Borcoi 

K-o abăv, Jupter Borcoi O 

sastrări, Jupter Borcoi O 

gilavno, Jupter Borcoi 

I Baxt thaj i Godĭ, tha’ vi i Godĭ thaj i Baxt, Nicolae Pandelică 

Pherdile sune!, Anghel Năstase 

O dinipen, Jupter Borcoi 

E dośale love, Nicolae Pandelică 

Sar keres, kadă arakhes, Nicolae Pandelică 

E ćhajaqi kris, Jupter Borcoi Lilorre 

k-ël amala, Jupter Borcoi O lŭrdo, 

Jupter Borcoi 

O terno, le love thaj o phuro, Nicolae Pandelică 

Ʒav vi me śkòlaӨe, Margareta Jimba 

Mirri mami, i drabarn, Jupter Borcoi O 

drabarno, Nicolae Pandelică 

Te siklŏvas vi maj but!, Gheorghe Sarău 
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Grup de lucru 

 
Marius Căldăraru Inspectoratul Școlar Județean Olt 

Corina Ceamă Ministerul Educației Naționale 

Lavinia Pencea Şcoala nr.1 Bucureşti 

Elena Răducanu Şcoala nr.136 Bucureşti 

Gheorghe Sarău Ministerul Educației Naționale 

Angelica Mihăilescu Institutul de Științe ale Educației 
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LISTA MANUALELOR ȘCOLARE DE  

LIMBA RROMANI, ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RROMILOR, 

VALABILE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 
 

Nr. 

crt. 
Titlul manualului Autori 

Anul de 

studiu 

Anul 

editării 
Editura Copertă manual 

1.  
I rromani ćhib thai i literatura vaś 

i jekhto klàsa 
Gheorghe Sarău 

CP – 

comunicare 

orală 

2005 Editura Sigma 

 

2.  

Vakǎripen anθ-i rromani dajaqi 

ćhib – i jekhto klàsa, o jekhto 

semèstro 

 

Gheorghe Sarău 

Ionel Cordovan 

Camelia Stănescu 

I 2014 Editura Sigma 

 

3.  

Vakǎripen anθ-i rromani dajaqi 

ćhib – i jekhto klàsa, o dujto 

semèstro 

 

Gheorghe Sarău 

Ionel Cordovan 

Camelia Stănescu 

I 2014 Editura Sigma 
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Nr. 

crt. 
Titlul manualului Autori 

Anul de 

studiu 

Anul 

editării 
Editura Copertă manual 

4.  
Vakǎripen anθ-i rromani dajaqi 

ćhib – pustik vaś i dujto klàsa 

Gheorghe Sarău 

Ionel Cordovan 
II 2018 

Editura Didactică și 

Pedagogică 

 

5.  
I dajaqi rromani ćhib vi literatùra 

– i śtarto klàsa 

Ionel Cordovan  

Gheorghe Sarău 

Noemi Cordovan 

III 2020 Editura Sigma 

 

6.  
I dajaqi rromani ćhib vi literatùra 

– i śtarto klàsa 

Gheorghe Sarău 

Ionel Cordovan 
IV 2018 

Editura Didactică și 

Pedagogică 
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Nr. 

crt. 
Titlul manualului Autori 

Anul de 

studiu 

Anul 

editării 
Editura Copertă manual 

7.  
I dajaqi rromani ćhib vi literatùra 

– i panʒto klàsa 

Gheorghe Sarău 

Ionel Cordovan 
V 2018 

Editura Didactică și 

Pedagogică 

 

8.  
I dajaqi rromani ćhib vi literatùra 

– i śovto klàsa 

Ionel Cordovan 

Noemi Cordovan  

Gheorghe Sarău 

 

VI 2018 
Editura Didactică și 

Pedagogică 

 

9.  
Istoria și tradițiile minorității 

rrome – clasa a VI-a 
Ion Sandu clasa a VI-a 2018 

Editura Didactică și 

Pedagogică 
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Nr. 

crt. 
Titlul manualului Autori 

Anul de 

studiu 

Anul 

editării 
Editura Copertă manual 

10.  

Istoria și tradițiile minorității 

rromani – clasele a VI-a și a VII-a 

(se vor selecta doar conținuturile 

pentru clasa a VII-a) 

Delia Grigore 

Petre Petcuț 

Mariana Sandu 

clasa a VII-a 2005 Editura Sigma 

 

11.  
Limba și literatura rromani – 

pentru anul VII de studiu 

Gheorghe Sarău 

Gabriela Moise 

Marius Căldăraru 

VII 2009 Editura Vanemonde 

 

12.  
Limba și literatura rromani – 

pentru anul VIII de studiu 

Jupiter Borcoi 

Nicolae Pandelică 

Gheorghe Sarău 

VII 2009 Editura Vanemonde 
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Nr. 

crt. 
Titlul manualului Autori 

Anul de 

studiu 

Anul 

editării 
Editura Copertă manual 

13.  
Limba și literatura rromani – 

manual pentru clasa a IX-a 
Gheorghe Sarău IX 2006 Editura Sigma 

 

14.  
Limba și literatura rromani – 

manual pentru anul X de studiu 

Gheorghe Sarău 

Ionel Cordovan 
X 2011 Editura Vanemonde 
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Unitatea de învăţământ:.............................................................................. 

Profesor: .................................................................. 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: pregătitoare 

Anul de studiu: I – comunicare orală 

Nr. ore/ săptămânǎ: 3 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual : Gheorghe Sarău, Ed. Sigma 

SEMESTRUL I: 16 săptămâni x 3 ore = 48 de ore 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

I.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 2.1 

C 2.2  C 2.3 

C 2.4  C 2.5 

Me thaj mirri 

famìlia 
14 

1. Te prezentisaras amen 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. Murro kòrpo 

3. E murśenqo xurǎvipen 

4. E зuvlĕnqo xurǎvipen 

5. Mirri famìlia 

6. Amare dadenqe profèsie 

7. Aktivimata anθ-i famìlia thaj paśal o kher 

8. E bijandipnasqo vaj e anavesqo dĭves 

9. Amare amala aven amenθe 

10. Sar phiravas amen e averença 

11. Sar prezentisaras amen 

12. Sar das laćho dĭves 

13. Sar mangas amenqe jertisaripen 

14. Palemdikhipen. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  O  1.2 

C 1.3  O  1.4 

C 2.1  O  2.2 

C 2.3  O  2.4 

C 5.1 

O gav thaj lesqe 

paśutnimata 
11 

15. O gav 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

16. Jekhe gavutne kheresqi bar 

17. Kheresqe зivutre 

18. Kheresqe ćiriklǎ 

19. Veśesqe зivutre thaj ćiriklǎ 

20. E luludǎ anθar i bar 

21. E zelenimata thaj e legùme anθar i bar 

22. E frùkturǎ thaj e fruktenqe rukha anθar i bar 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

23. E rukha 

24. Avri, p-i vàzi/ kїmpo 

25. Palemdikhipen. Evaluàcia 

III.  

C 1.1    C 1.2 

C 1.3    C 1.4 

C 2.1    C 2.2 

C 2.3    C 2.4 

C 2.5 

Amaro kher 9 

26. O gavutno kher amare dadenqo 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

27. I bar jekhe forutne kheresqi 

28. Amaro apartamènto 

29. Mirri livni 

30. O 8- to dĭves e Aprilosqo 

31. Jekh barodĭves 8-tone Aprilosqo 

32. Sar nakhas o vesto vaxt 

33. K-e зivutretrenqi bar 

34. Palemdikhipen. Evaluàcia 

IV.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 2.1. 

C 2.2  C 2.3 

Sar  xas 5 

35. I taзi. E xamata thaj e pimata 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

36. K-ёl kinimata 

37. Sar te sikavel i mesèli / sìnia 

38. I rǎtǎqi mesèli / sìnia 

39. Palemdikhipen. Evaluàcia 

V.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 1.4 

C 2.1  C 2.2 

C 2.3  C 2.4 

C 2.5 

I stràda thaj i 

cirkulàcia 
6 

40. E forosqi stràda 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

41. E gavesqi śerutni stràda 

42. Jekh phiripen anθar o pàrko 

43. E transportosqe maśkara 

44. E cirkulaciaqe sikavimata thaj règule 

45. Palemdikhipen. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”11 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 3 ore aferente 

acestei săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I 

pentru activități de ameliorare și dezvoltare. 

Săptămâna .... 

 

                                                        
11 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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SEMESTRUL al II-lea: 17 săptămâni x 3 ore = 51 de ore 

 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

I.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 2.1 

C 2.2  C 2.3 

C 2.4  C 2.5 

I śkòla 13 

1. I siklǎrni 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. E siklǎripnasqe butǎ 

3. E śkòlaqi bar 

4. I pàuza 

5. E kolègurǎ 

6. I bibliotèka 

7. E sportosqi livni 

8. O gonorro 

9. O dǐvesutno progràmo 

10. Rolosqo khelipen: „K-i śkòla” 

11. Te vakǎras palal sosθar phiras k-i śkòla 

12. Klasaqe butǎ 

13. Palemdikhipen 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... II.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 1.4 

C 2.1  C 2.2 

C 2.3  C 2.4 

C 5.1 

E berśivaxta 16 

14. O anglomilaj 

15. O milaj 

16. O durǎrdomilaj 

17. O ivend 

18. Gilǎ vaś e berśivaxta 

19. E berśivaxtenqe khelimata 

20. E berśesqe ćhona 

21. Te vakǎras palal o maj śukar berśivaxt 

22. Klasaqe butǎ 

23. Gilǎ thaj khelimata palal e berśesqe ćhona 

24. E kurkesqe děsa 

25. Te phenas sode si o ćàso! 

26. Rolosqo khelipen: „E berśivaxta” 

27. Klasaqe butǎ 

28. Palemdikhipen 

29. Evaluàcia 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

120 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

III.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 2.1 

C 2.2  C 2.3 

E зivutre thaj e 

ćiriklǎ 
9 

30. E kheresqe зivutre 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

31. Barǎqe зivutre 

32. Veśesqe зivutre 

33. E зivutrenqi bar 

34. Te vakǎras palal o maj kamlo ӡivutro 

35. Klasaqe butǎ 

36. Palemdikhipen 

37. Evaluàcia 

38. Rolosqo khelipen: „K-e ӡivutrenqi bar” 

IV.  

C 1.1  C 1.2 

C 1.3  C 2.1 

C 2.2  C 2.3 

C 5.1 

Amaro rromano 

nǎmo 
11 

39. O rromano hìmno: “Gelem, gelem” 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

40. Kaθar aven e rroma? 

41. Rromane śerutne зenimata 

42. Rromane butǎ 

43. Rromane gilǎ 

44. I khethani rromani ćhib 

45. Rrom san 

46. Didaktikane khelimata 

47. Palemdikhipen 

48. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”12 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 3 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea 

pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

 

                                                        

12  Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:....................................... 

Profesor: ...............................................................  
Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ............................. 

Anul de studiu: I PRIMAR 

Nr. ore/ săptămână: 4 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, Camelia Stănescu, Ed. Sigma 

 

SEMESTRUL I: 16 săpt. x 4 ore = 64 de ore 
 

Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore  Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

I.  

C 1.1. C 1.3 

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4 

C 3.4. 

Sem siklǒvno 21 

1. Te prinзaras amen! 1 oră 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. Phen so si man anθ-o gonorro? 1 oră 

3. O lil 1 oră 

4. I propozìcia thaj o pùnkto 1 oră 

5. I propozìcia kerdi anθar trin alava 1 oră 

6. I propozìcia kerdi anθar śtar alava 1 oră 

7. E alava kerde anθar duj silàbe 1 oră 

8. E alava kerde anθar trin silàbe 1 oră 

9. E alava kerde anθar jekh silàba 1 oră 

10. O drabaripen palal e dikhimata 1 oră 

11. Klasaqe butǎ 1 oră 

12. Evaluàcia 1 oră 

13. O aśunipen a 1 oră 

14. O aśunipen e 1 oră 

15. O aśunipen i 1 oră 

16. O aśunipen o 1 oră 

17. O aśunipen u 1 oră 
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Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore  Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

18. O aśunipen n 1 oră 

19. O aśunipen r 1 oră 

20. Rekapitulàcia 1 oră 

21. Evaluàcia 1 oră 

II.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4. 

C 2.1.C  2.2. C 2.3. C 2.4. 

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4. 

C 4.1. C 4.2. 

O barvalo 

angloivend 
16 

22. O aśunipen thaj i grafèma a 1 oră 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

23. I grafèma A 1 oră 

24. O aśunipen thaj i grafèma n N 1 oră 

25. O aśunipen thaj i grafèma o O 1 oră 

26. O aśunipen thaj i grafèma g G 1 oră 

27. O aśunipen thaj i grafèma k K 1 oră 

28. Klasaqe butǎ 1 oră 

29. O aśunipen thaj i grafèma l L 1 oră 

30. Klasaqe butǎ 1 oră 

31. O aśunipen thaj i grafèma i I 1 oră 

32. O aśunipen thaj i grafèma e E 1 oră 

33. Klasaqe butǎ 1 oră 

34. O aśunipen thaj i grafèma r R 1 oră 

35. O aśunipen thaj i grafèma s S 1 oră 

36. Rekapitulàcia 1 oră 

37. Evaluàcia 1 oră 

III.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4 

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4 

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4 

C 4.1. C 4.2. C 4.3 

O śukar ivend 23 

38. O aśunipen thaj i grafèma u U 1 oră 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

39. O aśunipen thaj i grafèma m M 1 oră 

40. E aśunimata thaj e grafemenqe grùpurǎ ke, Ke, ki, Ki 1 oră 

41. E aśunimata thaj e grafemenqe grùpurǎ ge, Ge, gi, Gi 1 oră 

42. O aśunipen thaj i grafèma d D 1 oră 

43. O aśunipen thaj i grafèma b B 1 oră 
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Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore  Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

44. Klasaqe butǎ 1 oră 

45. O aśunipen thaj i grafèma v V 1 oră 

46. O aśunipen thaj i grafèma ǎ Ǎ 1 oră 

47. O aśunipen thaj i grafèma t T 1 oră 

48. O aśunipen thaj i grafèma x X 1 oră 

49. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo kh, Kh 1 oră 

50. O organizisaripen e tekstosqo 1 oră 

51. O aśunipen thaj i grafèma j J 1 oră 

52. O aśunipen thaj i grafèma ś Ś 1 oră 

53. Rekapitulàcia 1 oră 

54. Evaluàcia 1 oră 

55. So siklilǎm зi akana? 1 1 oră 

56. So siklilǎm зi akana? 2 1 oră 

57. So siklilǎm зi akana? 3 1 oră 

58. So siklilǎm зi akana? 4 1 oră 

59. So зanas зi akana? 1 1 oră 

60. So зanas зi akana? 2 1 oră 

Săptămâna „Școala altel”13 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi redistribuite 

în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și dezvoltare. 

Săptămâna ....  

 

                                                        
13 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 

Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

 

I.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4 

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4 

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4 

C 4.1. C 4.2 

Anglomilaja, 

miśto avilǎn! 
30 

1. Klasaqe butǎ 2 ore 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. O aśunipen thaj i grafèma p P 2 ore 

3. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo ph, Ph 2 ore 

4. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo th, Th 2 ore 

5. O aśunipen thaj i grafèma z Z 2 ore 

6. O aśunipen thaj i grafèma c C 2 ore 

7. Klasaqe butǎ 1 oră 

8. O aśunipen thaj i grafèma ć Ć 2 ore 

9. Klasaqe butǎ 1 oră 

10. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo ćh Ćh 2 ore 

11. O aśunipen thaj i grafèma ȝ Ȝ 2 ore 

12. Klasaqe butǎ 1 oră 

13. O aśunipen thaj i grafèma ź Ź 1 oră 

14. Klasaqe butǎ 1 oră 

15. O aśunipen thaj i grafèma f F 2 ore 

16. O aśunipen thaj i grafèma h H 2 ore 

17. Klasaqe butǎ 1 oră 

18. Rekapitulàcia 1 oră 

19. Evaluàcia 1 oră 

II.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4.  

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4.  

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4.  

C 4.1. C 4.2.  

Milaj, kham, 

tatipen… 
34 

20. O aśunipen thaj e grafème ě ǐ ǒ ǔ 2 ore 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

21. Klasaqe butǎ 1 oră 

22. O aśunipen thaj i grafèma q, Q 2 ore 

23. Klasaqe butǎ 1 oră 

24. O aśunipen thaj i grafèma θ 2 ore 

25. Klasaqe butǎ 1 oră 

26. O aśunipen thaj i grafèma ç, Ç 2 ore 

27. Klasaqe butǎ 1 oră 

28. E aśunimata thaj e grafème ä, Ä, ë, Ë, ï, Ï 1 oră 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

125 

Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

29. Klasaqe butǎ 1 oră 

30. E aśunimata thaj e grafème à, è, ì, ò, ù 1 oră 

31. Klasaqe butǎ 1 oră 

32. O aśunipen thaj i grafèma rr, Rr 1 oră 

33. Hej, rromalen, aśunen! 1 oră 

34. I palutni rekapitulàcia 1 1 oră 

35. I palutni rekapitulàcia 2 1 oră 

36. I palutni rekapitulàcia 3 1 oră 

37. I palutni evaluàcia 1 oră 

38. O rromano alfabèto  1 oră 

39. 3anes? 1 oră 

40. I ćhib rromani 1 oră 

41. O bilèto 1 oră 

42. O akharipen 1 oră 

43. E baxtǎqo lil 1 oră 

44. O lil 1 oră 

45. E cirkulaciaqe sikavimata thaj règule 1 oră 

46. Xramosaripen palal e ćitre 1 1 oră 

47. Xramosaripen palal e ćitre 2 1 oră 

48. Xramosaripen palal e ćitre 3 1 oră 

49. Palemdikhipen.Evaluàcia 1 oră 

Săptămâna „Școala altel”14 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi redistribuite 

în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

                                                        
14 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:....................................... 

Profesor: ............................................................... 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ...................... 

Anul de studiu: II - PRIMAR 

Nr. ore/ săptămână: 4 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, EDP 
 

SEMESTRUL I: 16 săpt. x 4 ore = 64 de ore 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

I.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4  

C 1.5  C 1.6 

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.5 

C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.4 

E 

angloivendesqe 

barvalimata 

32 

1. Gelem, gelem. E lilesqo prezentisaripen 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. Anglutni evaluàcia 

3. O rromano alfabèto anθ-e purane godǎver lava – 

Lava maśkar e lava... Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

4. O rromano alfabèto anθ-e purane godǎver lava –  

Te siklǒvas khethanes! 

5. O rromano alfabèto anθ-e purane godǎver lava –  

So ʒanav, so na ʒanav? 

6. Avilǎs o angloivend – Lava maśkar e lava... 

7. Avilǎs o angloivend – Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

8. Avilǎs o angloivend – Te siklǒvas khethanes! 

9. Avilǎs o angloivend – So ʒanav, so na ʒanav? 

10. O mujutno vakǎripen 

11. Te avelas man grastorro parno! – Lava maśkar e 

lava... 

12. Te avelas man grastorro parno!– Pućhimata aj 

magimata ka-o tèksto 

13. Te avelas man grastorro parno! – Te siklǒvas 

khethanes! 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

14. Te avelas man grastorro parno! - So ʒanav, so na 

ʒanav? 

15. O Laćhipen thaj o Nasulipen – Lava maśkar e lava... 

16. O Laćhipen thaj o Nasulipen – Pućhimata aj 

magimata ka-o tèksto 

17. O Laćhipen thaj o Nasulipen – Te siklǒvas 

khethanes! 

18. O Laćhipen thaj o Nasulipen - So ʒanav, so na ʒanav? 

19. O ʒukel, o rikono vaj i mùca? – Lava maśkar e lava... 

Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

20. O ʒukel, o rikono vaj i mùca? – Te siklǒvas 

khethanes! 

21. O ʒukel, o rikono vaj i mùca? - So ʒanav, so na 

ʒanav? 

22. O xramosardo vakǎripen - So ʒanav, so na ʒanav? 

23. Dade, kin manqe grastorres! – Lava maśkar e lava... 

24. Dade, kin manqe grastorres! – Pućhimata aj 

magimata ka-o tèksto 

25. Dade, kin manqe grastorres! – Te siklǒvas khethanes! 

26. Dade, kin manqe grastorres! - So ʒanav, so na ʒanav? 

27. I paramìći la molǎqi – Lava maśkar e lava... 

28. I paramìći la molǎqi– Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

29. O tìtulo; o anav e autorosqo; i òpera 

30. I paramìći la molǎqi - So ʒanav, so na ʒanav? 

31. Rekapitulàcia 

32. Evaluàcia 

II.  C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 

C 1.5   
E ivendesqe 

śukarimata 
28 

33. O pućhipen k-e duj droma – Lava maśkar e lava... Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 34. O pućhipen k-e duj droma – Pućhimata aj magimata 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.5 

C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.4 

C 5.1 

ka-o tèksto 

35. I propozìcia. E propoziciaqi intonàcia. 

36. O pućhipen k-e duj droma - So ʒanav, so na ʒanav? 

37. O kermuso - Lava maśkar e lava... 

38. O kermuso– Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

39. O kermuso - Te siklǒvas khethanes! 

40. O kermuso - So ʒanav, so na ʒanav? 

41. O rrom thaj i balval - Lava maśkar e lava... 

42. O rrom thaj i balval - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

43. O rrom thaj i balval - So ʒanav, so na ʒanav? 

44. O alav - Te siklǒvas khethanes! 

45. O alav – So ʒanav, so na ʒanav? 

46. O ivend - Lava maśkar e lava... 

47. O ivend - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

48. O ivend - Te siklǒvas khethanes! 

49. O ivend - So ʒanav, so na ʒanav? 

50. Ivendesqe kolìnde- Lava maśkar e lava... 

51. Ivendesqe kolìnde - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

52. E alava save si len sajekh xatǎripen / e sinonìmurǎ 

53. So ʒanav, so na ʒanav? 

54. Duj amala - Lava maśkar e lava... 

55. Duj amala - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto  

56. Te palemdikhas e alava kaj si len sajekh sènso 

57. O alav. I silàba 

58. So ʒanav, so na ʒanav? 

59. Rekapitulàcia 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

60. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”15 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
III.  

 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 

C 1.5  C 1.6 

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.5  

C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.4 

C 5.1 

O amalipen 22 

1. I doś - Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. I doś - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

3. O alav. I silàba. I grafèma – o aśunipen 

4. So ʒanav, so na ʒanav? 

5. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e avder lila! 

6. O laćho amal – Lava maśkar e lava... 

7. O laćho amal – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

8. O vortaxramosaripen (p-o...) 

9. So ʒanav, so na ʒanav? 

10. Klasaqe butǎ 

11. Duj ćhave – Lava maśkar e lava... 

12. Duj ćhave – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

13. O vortaxramosaripen (anθ-o...) 

14. So ʒanav, so na ʒanav? 

15. Klasaqe butǎ 

16. O manuś thaj le duj pesqe ćhaja – Lava maśkar e 

lava... 

17. O manuś thaj le duj pesqe ćhaja – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

18. O vortaxramosaripen (k-o...) 

19. So ʒanav, so na ʒanav? 

                                                        
15 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

130 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

20. Klasaqe butǎ 

21. Rekapitulàcia 

22. Evaluàcia 

IV. 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  

C 1.4  C 1.5  C 1.6 

C 2.1  C 2.2  C 3.1 

C 3.2  C 3.3  C 3.5 

C 3.6  C 4.1  C 4.2  

C 4.3  C 4.4  C 5.1. 

O anglomilaj 

thaj o milaj 
42 

23. O bakro – Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

24. O bakro – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

25. I grafèma „Q” 

26. So ʒanav, so na ʒanav? 

27. Klasaqe butǎ 

28. Sar i ćik kerdili manro – Lava maśkar e lava... 

29. Sar i ćik kerdili manro – Pućhimata aj mangimata ka-

o tèksto 

30. Alava xramorsade bare grafemença 

31. I grafèma „θ” 

32. So ʒanav, so na ʒanav? 

33. Klasaqe butǎ 

34. Murre dadesqe - Lava maśkar e lava... 

35. Murre dadesqe - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

36. I grafèma „ç” 

37. So ʒanav, so na ʒanav? 

38. Klasaqe butǎ 

39. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e avder lila! 

40. O briśind – Lava maśkar e lava... 

41. O briśind – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

42. E grafème „ǎ, ǒ, ǐ, ě, ǔ” 

43. So ʒanav, so na ʒanav? 

44. Klasaqe butǎ 

45. O gonorro duje lovença - Lava maśkar e lava... 

46. O gonorro duje lovença - Pućhimata aj mangimata 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

ka-o tèksto 

47. E grafemenqe grùpurǎ „ćh, kh, ph, th” 

48. So ʒanav, so na ʒanav? 

49. Klasaqe butǎ 

50. O paśmilaj – Lava maśkar e lava... 

51. O paśmilaj – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

52. Kana xramosaras „x” thaj kana „h” 

53. So ʒanav, so na ʒanav? 

54. Klasaqe butǎ 

55. I buzni thaj le trin buznorre – Lava maśkar e lava... 

56. I buzni thaj le trin buznorre – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

57. Kana xramosaras „i” thaj kana „j” 

58. So ʒanav, so na ʒanav? 

59. Klasaqe butǎ 

60. Rekapitulàcia 

61. Evaluàcia 

62. Palutni rekapitulàcia I 

63. Palutni rekapitulàcia II 

64. Palutni evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”16 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

                                                        
16 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:.......................................  

Profesor: ............................................................... 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ...................... 

Anul de studiu: III - PRIMAR 

Nr. ore/ săptămână: 4 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Ionel Cordovan,Gheorghe Sarău, Noemi Cordovan, Edirura Sigma 
 

SEMESTRUL I: 16 săpt. x 4 ore = 64 de ore 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

I.  

C 1.1  C 1.2  

C 3.2  C 3.3  C 3.4 

C 4.1  C 4.3  C 4.4 

E angloivend 

avilǎs, k-i śkòla 

palem ame ʒas! 

29 

1. Gelem, gelem. 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. E lilesqo prezentisaripen 

3. Tèsto vaś i anglutni evaluàcia 

4. O berś – Lava maśkar e lava... 

5. O berś – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

6. E grafème save si sar anθ-i rumunikani ćhib  

7. E grafème save miazon kodolença anθar i rumunikani 

ćhib  

8. E grafème save na si sar anθ-i rumunikani ćhib  

9. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

10. Ʒanesas kaj...? 

11. I barvali tàmna – Lava maśkar e lava... 

12. I barvali tàmna – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

13. E phurdine grùprurǎ 

14. E vokàle anglal savenθe aśunel pes -i 

15. E berśivaxta, e ćhona, o kurko 

16. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

17. Ʒanesas kaj...? 

18. I tradìcia thaj i edukàcia – Lava maśkar e lava... 

19. I tradìcia thaj i edukàcia – Pućhimata aj magimata ka-
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

o tèksto 

20. E postpozicionàla grafème 

21. O bilèto 

22. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

23. Mirri śkòla – Lava maśkar e lava... 

24. Mirri śkòla – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

25. O aśunipen/o śun, i grafèma, i silàba, o alav 

26. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

27. Ʒanesas kaj...? 

28. Rekapitulàcia 

29. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 

C 2.1  C 2.2  C 2.4 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.6 

C 4.1  C 4.2  

O ivend 

aźukǎrav, 

mirre 

familiaça 

lośalǒvav! 

31 

30. Mirri śukar famìlia – Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

31. Mirri śukar famìlia – Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

32. E alava kaj si len sajekh sènso 

33. E alava mamujutne sensoça 

34. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

35. Ʒanesas kaj...? 

36. Kon si o Phuro Krećùno? - Lava maśkar e lava... 

37. Kon si o Phuro Krećùno? – Pućhimata aj magimata 

ka-o tèksto 

38. So si o substantìvo? 

39. O ʒivdisardo thaj o biʒivdisardo substantìvo 

40. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

41. Ʒanesas kaj...? 

42. O phuro parne balença - Lava maśkar e lava... 

43. O phuro parne balença - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

44. O baxtǎripen 

45. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

46. Ʒanesas kaj...? 

47. E ivendesqe śukarimata - Lava maśkar e lava... 

48. E ivendesqe śukarimata - Pućhimata aj magimata ka-

o tèksto 

49. E khethane thaj e ververutne substantìvurǎ 

50. O jekhipen thaj o butipen 

51. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

52. Ʒanesas kaj...? 

53. O ivesqo manuś - Lava maśkar e lava... 

54. O ivesqo manuś - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

55. E murśikane thaj e ʒuvlikane substantìvurǎ 

56. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

57. Ʒanesas kaj...? 

58. Klasaqe butǎ 

59. Rekapitulàcia 

60. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”17 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
III.  

 
C 1.1  C 1.2  C 1.3   

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.4  C 3.5  

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.5 

Anθ-e 

ʒivutrenqi 

lùmja! 

30 

1. O godǎver ćhavo - Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. O godǎver ćhavo - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

3. Jekhe ʒenesqi deskrìpcia 

                                                        
17 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

4. Jekhe obijektosqi deskrìpcia 

5. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

6. Ʒanesas kaj...? 

7. E kheresqe ʒivutre - Lava maśkar e lava... 

8. E kheresqe ʒivutre - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

9. So si o adźektìvo? 

10. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

11. Ʒanesas kaj...? 

12. E mamǎqi daj-kaxni - Lava maśkar e lava... 

13. E mamǎqi daj-kaxni - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

14. O akòrdo le paśnavnǎnqo kaj si len śtar fòrme 

15. O akòrdo le paśnavnǎnqo kaj si len jekh fòrma 

16. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

17. Ʒanesas kaj...? 

18. E pendexlinǎqi krǎnga - Lava maśkar e lava... 

19. E pendexlinǎqi krǎnga - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

20. O tìtulo. O autòro. E personàźurǎ 

21. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

22. Ʒanesas kaj...? 

23. O uśtǎvipen le Isusosqo - Lava maśkar e lava... 

24. O uśtǎvipen le Isusosqo - Pućhimata aj magimata ka-

o tèksto 

25. O afìśo/ o plakàto 

26. O vortoxramosaripen 

27. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

28. Ʒanesas kaj...? 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

29. Rekapitulàcia 

30. Evaluàcia 

V. 

C 1.1  C 1.4  C 1.5  

C 2.3  C 2.4  C 2.5 

C 3.3  C 3.5  C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.5. 

K-i śkòla vi 

khere siklǒvas 

godǎver kaj te 

ovas 

34 

31. I zor thaj i godǐ - Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

32. I zor thaj i godǐ - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

33. So si o pronòmbro? 

34. E pronombrosqo gin thaj ʒeno 

35. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

36. Ʒanesas kaj...? 

37. Sar si o nasulipen – Lava maśkar e lava... 

38. Sar si o nasulipen – Pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto 

39. So si o vèrbo? 

40. O gin e verbosqo 

41. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

42. Ʒanesas kaj...? 

43. E śtar kaìse – Lava maśkar e lava... 

44. E śtar kaìse – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

45. E punktuaciaqe sèmnurǎ 

46. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

47. Ʒanesas kaj...? 

48. I paramìći le trine alavenqi – Lava maśkar e lava... 

49. I paramìći le trine alavenqi – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

50. O familiàro mangipen 

51. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

52. Ʒanesas kaj...? 

53. Naisarimata thaj patǐvipnasqe alava – Lava maśkar e 

lava... 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

54. Naisarimata thaj patǐvipnasqe alava – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

55. Sar astaras, ingeras thaj agorisaras o vakǎripen 

56. O imèjlo 

57. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

58. Rekapitulàcia 

59. Evaluàcia 

60. Palutni rekapitulàcia 1 

61. Palutni rekapitulàcia 2 

62. Palutni rekapitulàcia 3 

63. Palutni evaluàcia 1 

64. Palutni evaluàcia 2 

Săptămâna „Școala altel”18 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

                                                        
18 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:.......................................  
Profesor: ................................................................ 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ......................... 

Anul de studiu: IV - PRIMAR 

Nr. ore/ săptămână: 4 ore   

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, EDP 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 16 săpt. x 4 ore = 64 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 60 de ore 
I.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3 C 1.4  C 1.5  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4   

C 3.1 C 3.2  C 3.3  C 3.5  C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4  C 4.5 

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... E 

LAVA 

UTILIZISARAS! 

27 

1. Gelem, gelem 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. E lilesqo prezentisaripen 

3. I anglutni evaluàcia 

4. O rrom thaj i astarni le ruvenqi – lava maśkar e lava 

5. O rrom thaj i astarni le ruvenqi – pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

6. Sar xramosaras śukar vi laćhes. Vortogràme.  

7. E xramosaripnasqe sikavimata 

8. So зanav, so na зanav?  

9. So зanav? – lava maśkar e lava 

10. So зanav? – pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

11. O lil 

12. E xramosaripnasqe sikavimata. O lav 

13. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

14. O rrom, o phuro thaj le duj pirǎ – lava maśkar e 

lava 

15. O rrom, o phuro thaj le duj pirǎ – pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

16. E sinonìmurǎ. E mamujutne lava 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

17. E lava sajekhe formaça, tha` avere sensoça 

18. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

19. So ingeren e kanzùrke pumare dumesθe – lava 

maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

20. So ingeren e kanzùrke pumare dumesθe - 

pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

21. I ginavni 

22. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

23. Lil Indiaθar - lava maśkar e lava 

24. Lil Indiaθar -  pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

25. O afìśo 

26. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

27. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3 C 1.4    

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4  C 2.5  

C 3.1 C 3.2  C 3.4  C 3.5. C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4  C 4.5 

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... 

VAKǍRIPNASQE 

RIGA SIKLǑVAS! 

33 

28. Phen tu manqe, ćhavorro! - lava maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

29. Phen tu manqe, ćhavorro! - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

30. O vakǎripen dujenθe I. Anθar o folklòro le 

ćhavorrenqo 

31. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

32. Sar o śośoj mudardǎs le ruves - lava maśkar e lava 

33. Sar o śośoj mudardǎs le ruves - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

34. So rimol o vakǎripen? 

35. I reklàma 

36. E ideenqo plàno 

37. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

38. Dadea, amarea! - lava maśkar e lava 

39. Dadea, amarea! - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

40. Le deś zorale mangimata le Devlesqe 

41. I navni / O substantìvo 

42. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

43. O rićhinorro Vini зal k-o śośoj - lava maśkar e lava  

44. O rićhinorro Vini зal k-o śośoj - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

45. O artìkulo. I sarnavni 

46. Aver fòrme le ʒenutne sarnavnǎnqe 

47. O phuro Kräćuno - lava maśkar e lava 

48. O phuro Kräćuno - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

49. O adźektìvo / I paśnavni 

50. Sar ʒan khethanes le paśnavnǎ thaj le substantìvurǎ? 

51. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

52. Ʒanesas kaj...? 

53. O zidàri - lava maśkar e lava 

54. O zidàri - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

55. O vèrbo. O gin thaj o зeno 

56. O vaxt e verbosqo 

57. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

58. Ʒanesas kaj...? 

59. Rekapitulàcia 

60. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”19 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente 

acestei săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I 

Săptămâna .... 

                                                        
19 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

141 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
III.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 C 

1.5  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4  C 

2.5  

C 3.1 C 3.2  C 3.3  C 3.4  C 

3.5 C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4   

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... 

PRPOZICIAQE 

RIGA SIKLǑVAS! 

35 

1. I kakaraśka thaj o kalo sap - lava maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. I kakaraśka thaj o kalo sap - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

3. I propozìcia 

4. I sadi propozìcia 

5. O naratìvo tèksto 

6. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

7. O berś, e ćhona, o kurko, e dǐvesa 

8. E ćhona - lava maśkar e lava 

9. E ćhona - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

10. I buxli propozìcia (I) 

11. O mujutno  mothovipen palal varesave śunde 

tèksturǎ 

12. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

13. Jekh godǎver rromni - lava maśkar e lava 

14. Jekh godǎver rromni - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

15. O subijèkto 

16. O literàro personàźo 

17. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

18. So kerel o lav? - lava maśkar e lava 

19. So kerel o lav? - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

20. O predikàto 

21. Sar phanden pen o subijèkto thaj o predikàto 

22. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

23. Ʒanesas kaj...? 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

24. Savo si o drom amare ćhibǎqo? - lava maśkar e lava 

25. Savo si o drom amare ćhibǎqo? - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

26. O atribùto  

27. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

28. Ʒanesas kaj...? 

29. Kajsan - lava maśkar e lava 

30. Kajsan - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

31. O komplemènto 

32. E rolosqo khelipen 

33. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

34. Palemdikhipen 

35. Evaluàcia 

IV.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3 C 1.4  C 

1.5  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4  C 

2.5  

C 3.1 C 3.2  C 3.3  C 3.4  C 

3.5 C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4  C 

4.5 

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... 

BILITERÀRO 

TÈKSTURǍ 

SIKLǑVAS! 

29 

36. O Śtefan Räzvàn, o baro raj la Moldoviaqo - lava 

maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

37. O Śtefan Räzvàn, o baro raj la Moldoviaqo -  

pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

38. I buxli propozìcia II 

39. Jekh mothovipen palal jekh plàno 

40. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

41. O bićajlo rrom - lava maśkar e lava 

42. O bićajlo rrom - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

43. E rivistaqo artìkulo 

44. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

45. Ʒanesas kaj...? 

46. I Svùnta Sàra - lava maśkar e lava 

47. I Svùnta Sàra - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

48. E pośtaqo lil 

49. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

50. Ʒanesas kaj...? 

51. Jekh śośoj ... aver śośoj ... - lava maśkar e lava 

52. Jekh śośoj ... aver śośoj ... - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

53. O akharipen 

54. Anθar e svàturǎ le godǎvere phuresqe - lava maśkar 

e lava 

55. Anθar e svàturǎ le godǎvere phuresqe - pućhimata 

aj mangimata kaj tèksto 

56. Anθa` o siklipe` 

57. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

58. Ʒanesas kaj...? 

59. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 1 – 4 

60. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 5 – 10 

61. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 11 – 15 

62. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 16 - 20 

63. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 21 – 25 

64. Palutni evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”20 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea 

pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

                                                        
20 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:....................................... 

Profesor: ...............................................................  
Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ............................. 

Anul de studiu: I GIMNAZIU/ LICEU 

Nr. ore/ săptămână: 4 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, Camelia Stănescu, Ed. Sigma 

 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
 

Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore  Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

I.  

C 1.1. C 1.3 

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4 

C 3.4. 

Sem siklǒvno 22 

1. Te prinзaras amen! 1 oră 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. Phen so si man anθ-o gonorro? 1 oră 

3. O lil 1 oră 

4. I propozìcia thaj o pùnkto 1 oră 

5. I propozìcia kerdi anθar trin alava 1 oră 

6. I propozìcia kerdi anθar śtar alava 1 oră 

7. E alava kerde anθar duj silàbe 1 oră 

8. E alava kerde anθar trin silàbe 1 oră 

9. E alava kerde anθar jekh silàba 1 oră 

10. O drabaripen palal e dikhimata 1 oră 

11. Klasaqe butǎ 1 oră 

12. Evaluàcia 1 oră 

13. O aśunipen a 1 oră 

14. O aśunipen e 1 oră 

15. O aśunipen i 1 oră 

16. O aśunipen o 1 oră 

17. O aśunipen u 1 oră 
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Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore  Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

18. O aśunipen n 1 oră 

19. O aśunipen r 1 oră 

20. Klasaqe butǎ 1 oră 

21. Rekapitulàcia 1 oră 

22. Evaluàcia 1 oră 

II.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4. 

C 2.1.C  2.2. C 2.3. C 2.4. 

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4. 

C 4.1. C 4.2. 

O barvalo 

angloivend 
17 

23. O aśunipen thaj i grafèma a 1 oră 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

24. I grafèma A 1 oră 

25. O aśunipen thaj i grafèma n N 1 oră 

26. O aśunipen thaj i grafèma o O 1 oră 

27. O aśunipen thaj i grafèma g G 1 oră 

28. O aśunipen thaj i grafèma k K 1 oră 

29. Klasaqe butǎ 1 oră 

30. O aśunipen thaj i grafèma l L 1 oră 

31. Klasaqe butǎ 1 oră 

32. O aśunipen thaj i grafèma i I 1 oră 

33. O aśunipen thaj i grafèma e E 1 oră 

34. Klasaqe butǎ 1 oră 

35. O aśunipen thaj i grafèma r R 1 oră 

36. O aśunipen thaj i grafèma s S 1 oră 

37. Klasaqe butǎ 1 oră 

38. Rekapitulàcia 1 oră 

39. Evaluàcia 1 oră 

III.  C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4 

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4 

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4 

C 4.1. C 4.2. C 4.3 

O śukar ivend 23 

40. O aśunipen thaj i grafèma u U 1 oră 
Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

41. O aśunipen thaj i grafèma m M 1 oră 

42. E aśunimata thaj e grafemenqe grùpurǎ ke, Ke, ki, Ki 1 oră 

43. E aśunimata thaj e grafemenqe grùpurǎ ge, Ge, gi, Gi 1 oră 
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Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore  Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

44. O aśunipen thaj i grafèma d D 1 oră 

45. O aśunipen thaj i grafèma b B 1 oră 

46. Klasaqe butǎ 1 oră 

47. O aśunipen thaj i grafèma v V 1 oră 

48. O aśunipen thaj i grafèma ǎ Ǎ 1 oră 

49. Klasaqe butǎ 1 oră 

50. O aśunipen thaj i grafèma t T 1 oră 

51. O aśunipen thaj i grafèma x X 1 oră 

52. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo kh, Kh 1 oră 

53. Klasaqe butǎ 1 oră 

54. O organizisaripen e tekstosqo 1 oră 

55. O aśunipen thaj i grafèma j J 1 oră 

56. O aśunipen thaj i grafèma ś Ś 1 oră 

57. Rekapitulàcia 1 oră 

58. Evaluàcia 1 oră 

59. So siklilǎm зi akana? 1 1 oră 

60. So siklilǎm зi akana? 2 1 oră 

61. So siklilǎm зi akana? 3 1 oră 

62. So siklilǎm зi akana? 4 1 oră 

63. So зanas зi akana? 1 1 oră 

64. So зanas зi akana? 2 1 oră 

Săptămâna „Școala altel”21 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi redistribuite 

în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și dezvoltare. 

Săptămâna ....  

 

                                                        
21 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 

Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

 

III.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4 

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4 

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4 

C 4.1. C 4.2 

Anglomilaja, 

miśto avilǎn! 
30 

1. Klasaqe butǎ 2 ore 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. O aśunipen thaj i grafèma p P 2 ore 

3. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo ph, Ph 2 ore 

4. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo th, Th 2 ore 

5. O aśunipen thaj i grafèma z Z 2 ore 

6. O aśunipen thaj i grafèma c C 2 ore 

7. Klasaqe butǎ 1 oră 

8. O aśunipen thaj i grafèma ć Ć 2 ore 

9. Klasaqe butǎ 1 oră 

10. O aśunipen thaj e grafemenqo grùpo ćh Ćh 2 ore 

11. O aśunipen thaj i grafèma ȝ Ȝ 2 ore 

12. Klasaqe butǎ 1 oră 

13. O aśunipen thaj i grafèma ź Ź 1 oră 

14. Klasaqe butǎ 1 oră 

15. O aśunipen thaj i grafèma f F 2 ore 

16. O aśunipen thaj i grafèma h H 2 ore 

17. Klasaqe butǎ 1 oră 

18. Rekapitulàcia 1 oră 

19. Evaluàcia 1 oră 

IV.  

C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 1.4.  

C 2.1. C 2.2. C 2.3. C 2.4.  

C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4.  

C 4.1. C 4.2.  

Milaj, kham, 

tatipen… 
34 

20. O aśunipen thaj e grafème ě ǐ ǒ ǔ 2 ore 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

21. Klasaqe butǎ 1 oră 

22. O aśunipen thaj i grafèma q, Q 2 ore 

23. Klasaqe butǎ 1 oră 

24. O aśunipen thaj i grafèma θ 2 ore 

25. Klasaqe butǎ 1 oră 

26. O aśunipen thaj i grafèma ç, Ç 2 ore 

27. Klasaqe butǎ 1 oră 

28. E aśunimata thaj e grafème ä, Ä, ë, Ë, ï, Ï 1 oră 
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Nr. crt. Competențe specifice  Capitol Nr. de ore Conținuturi / Titlul lecției 
Obser

vații 

Săptămâna / 

perioada 

29. Klasaqe butǎ 1 oră 

30. E aśunimata thaj e grafème à, è, ì, ò, ù 1 oră 

31. Klasaqe butǎ 1 oră 

32. O aśunipen thaj i grafèma rr, Rr 1 oră 

33. Hej, rromalen, aśunen! 1 oră 

34. I palutni rekapitulàcia 1 1 oră 

35. I palutni rekapitulàcia 2 1 oră 

36. I palutni rekapitulàcia 3 1 oră 

37. I palutni evaluàcia 1 oră 

38. O rromano alfabèto  1 oră 

39. 3anes? 1 oră 

40. I ćhib rromani 1 oră 

41. O bilèto 1 oră 

42. O akharipen 1 oră 

43. E baxtǎqo lil 1 oră 

44. O lil 1 oră 

45. E cirkulaciaqe sikavimata thaj règule 1 oră 

46. Xramosaripen palal e ćitre 1 1 oră 

47. Xramosaripen palal e ćitre 2 1 oră 

48. Xramosaripen palal e ćitre 3 1 oră 

49. Palemdikhipen.Evaluàcia 1 oră 

Săptămâna „Școala altel”22 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi redistribuite 

în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

                                                        
22 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:....................................... 

Profesor: ............................................................... 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ...................... 

Anul de studiu: II - GIMNAZIU/ LICEU 

Nr. ore/ săptămână: 4 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, EDP 
 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

I.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4  

C 1.5  C 1.6 

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.5 

C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.4 

E 

angloivendesqe 

barvalimata 

34 

1. Gelem, gelem. E lilesqo prezentisaripen 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. Anglutni evaluàcia 

3. O rromano alfabèto anθ-e purane godǎver lava – 

Lava maśkar e lava... Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

4. O rromano alfabèto anθ-e purane godǎver lava –  

Te siklǒvas khethanes! 

5. O rromano alfabèto anθ-e purane godǎver lava –  

So ʒanav, so na ʒanav? 

6. Avilǎs o angloivend – Lava maśkar e lava... 

7. Avilǎs o angloivend – Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

8. Avilǎs o angloivend – Te siklǒvas khethanes! 

9. Avilǎs o angloivend – So ʒanav, so na ʒanav? 

10. O mujutno vakǎripen 

11. Te avelas man grastorro parno! – Lava maśkar e 

lava... 

12. Te avelas man grastorro parno!– Pućhimata aj 

magimata ka-o tèksto 

13. Te avelas man grastorro parno! – Te siklǒvas 

khethanes! 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

14. Te avelas man grastorro parno! - So ʒanav, so na 

ʒanav? 

15. O Laćhipen thaj o Nasulipen – Lava maśkar e lava... 

16. O Laćhipen thaj o Nasulipen – Pućhimata aj 

magimata ka-o tèksto 

17. O Laćhipen thaj o Nasulipen – Te siklǒvas 

khethanes! 

18. O Laćhipen thaj o Nasulipen - So ʒanav, so na ʒanav? 

19. O ʒukel, o rikono vaj i mùca? – Lava maśkar e lava... 

Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

20. O ʒukel, o rikono vaj i mùca? – Te siklǒvas 

khethanes! 

21. O ʒukel, o rikono vaj i mùca? - So ʒanav, so na 

ʒanav? 

22. Klasaqe butǎ 

23. O xramosardo vakǎripen - So ʒanav, so na ʒanav? 

24. Dade, kin manqe grastorres! – Lava maśkar e lava... 

25. Dade, kin manqe grastorres! – Pućhimata aj 

magimata ka-o tèksto 

26. Dade, kin manqe grastorres! – Te siklǒvas khethanes! 

27. Dade, kin manqe grastorres! - So ʒanav, so na ʒanav? 

28. Ʒanesas ke...? 

29. I paramìći la molǎqi – Lava maśkar e lava... 

30. I paramìći la molǎqi– Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

31. O tìtulo; o anav e autorosqo; i òpera 

32. I paramìći la molǎqi - So ʒanav, so na ʒanav? 

33. Rekapitulàcia 

34. Evaluàcia 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

II.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 

C 1.5   

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.5 

C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.4 

C 5.1 

E ivendesqe 

śukarimata 
30 

35. O pućhipen k-e duj droma – Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

36. O pućhipen k-e duj droma – Pućhimata aj magimata 

ka-o tèksto 

37. I propozìcia. E propoziciaqi intonàcia. 

38. O pućhipen k-e duj droma - So ʒanav, so na ʒanav? 

39. O kermuso - Lava maśkar e lava... 

40. O kermuso– Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

41. O kermuso - Te siklǒvas khethanes! 

42. O kermuso - So ʒanav, so na ʒanav? 

43. O rrom thaj i balval - Lava maśkar e lava... 

44. O rrom thaj i balval - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

45. O rrom thaj i balval - So ʒanav, so na ʒanav? 

46. Ʒanesas ke...? 

47. O alav - Te siklǒvas khethanes! 

48. O alav – So ʒanav, so na ʒanav? 

49. O ivend - Lava maśkar e lava... 

50. O ivend - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

51. O ivend - Te siklǒvas khethanes! 

52. O ivend - So ʒanav, so na ʒanav? 

53. Ivendesqe kolìnde- Lava maśkar e lava... 

54. Ivendesqe kolìnde - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

55. E alava save si len sajekh xatǎripen / e sinonìmurǎ 

56. So ʒanav, so na ʒanav? 

57. Duj amala - Lava maśkar e lava... 

58. Duj amala - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto  

59. Te palemdikhas e alava kaj si len sajekh sènso 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

60. O alav. I silàba 

61. So ʒanav, so na ʒanav? 

62. Klasaqe butǎ 

63. Rekapitulàcia 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”23 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
III.  

 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 

C 1.5  C 1.6 

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.5  

C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.4 

C 5.1 

O amalipen 22 

1. I doś - Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. I doś - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

3. O alav. I silàba. I grafèma – o aśunipen 

4. So ʒanav, so na ʒanav? 

5. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e avder lila! 

6. O laćho amal – Lava maśkar e lava... 

7. O laćho amal – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

8. O vortaxramosaripen (p-o...) 

9. So ʒanav, so na ʒanav? 

10. Klasaqe butǎ 

11. Duj ćhave – Lava maśkar e lava... 

12. Duj ćhave – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

13. O vortaxramosaripen (anθ-o...) 

14. So ʒanav, so na ʒanav? 

15. Klasaqe butǎ 

16. O manuś thaj le duj pesqe ćhaja – Lava maśkar e 

lava... 

                                                        
23 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

17. O manuś thaj le duj pesqe ćhaja – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

18. O vortaxramosaripen (k-o...) 

19. So ʒanav, so na ʒanav? 

20. Klasaqe butǎ 

21. Rekapitulàcia 

22. Evaluàcia 

IV. 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  

C 1.4  C 1.5  C 1.6 

C 2.1  C 2.2  C 3.1 

C 3.2  C 3.3  C 3.5 

C 3.6  C 4.1  C 4.2  

C 4.3  C 4.4  C 5.1. 

O anglomilaj 

thaj o milaj 
42 

23. O bakro – Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

24. O bakro – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

25. I grafèma „Q” 

26. So ʒanav, so na ʒanav? 

27. Klasaqe butǎ 

28. Sar i ćik kerdili manro – Lava maśkar e lava... 

29. Sar i ćik kerdili manro – Pućhimata aj mangimata ka-

o tèksto 

30. Alava xramorsade bare grafemença 

31. I grafèma „θ” 

32. So ʒanav, so na ʒanav? 

33. Klasaqe butǎ 

34. Murre dadesqe - Lava maśkar e lava... 

35. Murre dadesqe - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

36. I grafèma „ç” 

37. So ʒanav, so na ʒanav? 

38. Klasaqe butǎ 

39. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e avder lila! 

40. O briśind – Lava maśkar e lava... 

41. O briśind – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

42. E grafème „ǎ, ǒ, ǐ, ě, ǔ” 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

155 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

43. So ʒanav, so na ʒanav? 

44. Klasaqe butǎ 

45. O gonorro duje lovença - Lava maśkar e lava... 

46. O gonorro duje lovença - Pućhimata aj mangimata 

ka-o tèksto 

47. E grafemenqe grùpurǎ „ćh, kh, ph, th” 

48. So ʒanav, so na ʒanav? 

49. Klasaqe butǎ 

50. O paśmilaj – Lava maśkar e lava... 

51. O paśmilaj – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

52. Kana xramosaras „x” thaj kana „h” 

53. So ʒanav, so na ʒanav? 

54. Klasaqe butǎ 

55. I buzni thaj le trin buznorre – Lava maśkar e lava... 

56. I buzni thaj le trin buznorre – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

57. Kana xramosaras „i” thaj kana „j” 

58. So ʒanav, so na ʒanav? 

59. Klasaqe butǎ 

60. Rekapitulàcia 

61. Evaluàcia 

62. Palutni rekapitulàcia I 

63. Palutni rekapitulàcia II 

64. Palutni evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”24 Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe Săptămâna .... 

                                                        
24 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   
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Unitatea de învăţământ:.......................................  

Profesor: ............................................................... 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ...................... 

Anul de studiu: III – GIMNAZIU/LICEU 

Nr. ore/ săptămână: 4 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Ionel Cordovan,Gheorghe Sarău, Noemi Cordovan, Edirura Sigma 
 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

I.  

C 1.1  C 1.2  

C 3.2  C 3.3  C 3.4 

C 4.1  C 4.3  C 4.4 

E angloivend 

avilǎs, k-i śkòla 

palem ame ʒas! 

31 

1. Gelem, gelem. 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. E lilesqo prezentisaripen 

3. Tèsto vaś i anglutni evaluàcia 

4. O berś – Lava maśkar e lava... 

5. O berś – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

6. E grafème save si sar anθ-i rumunikani ćhib  

7. E grafème save miazon kodolença anθar i rumunikani 

ćhib  

8. E grafème save na si sar anθ-i rumunikani ćhib  

9. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

10. Ʒanesas kaj...? 

11. Te drabaras maj but! 

12. I barvali tàmna – Lava maśkar e lava... 

13. I barvali tàmna – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

14. E phurdine grùprurǎ 

15. E vokàle anglal savenθe aśunel pes -i 

16. E berśivaxta, e ćhona, o kurko 

17. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

18. Ʒanesas kaj...? 

19. I tradìcia thaj i edukàcia – Lava maśkar e lava... 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

20. I tradìcia thaj i edukàcia – Pućhimata aj magimata ka-

o tèksto 

21. E postpozicionàla grafème 

22. O bilèto 

23. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

24. Te drabaras maj but! 

25. Mirri śkòla – Lava maśkar e lava... 

26. Mirri śkòla – Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

27. O aśunipen/o śun, i grafèma, i silàba, o alav 

28. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

29. Ʒanesas kaj...? 

30. Rekapitulàcia 

31. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 

C 2.1  C 2.2  C 2.4 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.6 

C 4.1  C 4.2  

O ivend 

aźukǎrav, 

mirre 

familiaça 

lośalǒvav! 

33 

32. Mirri śukar famìlia – Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

33. Mirri śukar famìlia – Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

34. E alava kaj si len sajekh sènso 

35. E alava mamujutne sensoça 

36. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

37. Ʒanesas kaj...? 

38. Te drabaras maj but! 

39. Kon si o Phuro Krećùno? - Lava maśkar e lava... 

40. Kon si o Phuro Krećùno? – Pućhimata aj magimata 

ka-o tèksto 

41. So si o substantìvo? 

42. O ʒivdisardo thaj o biʒivdisardo substantìvo 

43. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

44. Ʒanesas kaj...? 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

45. O phuro parne balença - Lava maśkar e lava... 

46. O phuro parne balença - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

47. O baxtǎripen 

48. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

49. Ʒanesas kaj...? 

50. Te drabaras maj but! 

51. E ivendesqe śukarimata - Lava maśkar e lava... 

52. E ivendesqe śukarimata - Pućhimata aj magimata ka-

o tèksto 

53. E khethane thaj e ververutne substantìvurǎ 

54. O jekhipen thaj o butipen 

55. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

56. Ʒanesas kaj...? 

57. O ivesqo manuś - Lava maśkar e lava... 

58. O ivesqo manuś - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

59. E murśikane thaj e ʒuvlikane substantìvurǎ 

60. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

61. Ʒanesas kaj...? 

62. Klasaqe butǎ 

63. Rekapitulàcia 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”25 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

 

Săptămâna .... 

                                                        
25 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore 
III.  

 

C 1.1  C 1.2  C 1.3   

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.4  C 3.5  

C 4.1  C 4.2  C 4.3  C 4.5 

Anθ-e 

ʒivutrenqi 

lùmja! 

30 

1. O godǎver ćhavo - Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

2. O godǎver ćhavo - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

3. Jekhe ʒenesqi deskrìpcia 

4. Jekhe obijektosqi deskrìpcia 

5. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

6. Ʒanesas kaj...? 

7. E kheresqe ʒivutre - Lava maśkar e lava... 

8. E kheresqe ʒivutre - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

9. So si o adźektìvo? 

10. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

11. Ʒanesas kaj...? 

12. E mamǎqi daj-kaxni - Lava maśkar e lava... 

13. E mamǎqi daj-kaxni - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

14. O akòrdo le paśnavnǎnqo kaj si len śtar fòrme 

15. O akòrdo le paśnavnǎnqo kaj si len jekh fòrma 

16. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

17. Ʒanesas kaj...? 

18. E pendexlinǎqi krǎnga - Lava maśkar e lava... 

19. E pendexlinǎqi krǎnga - Pućhimata aj magimata ka-o 

tèksto 

20. O tìtulo. O autòro. E personàźurǎ 

21. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

22. Ʒanesas kaj...? 

23. O uśtǎvipen le Isusosqo - Lava maśkar e lava... 

24. O uśtǎvipen le Isusosqo - Pućhimata aj magimata ka-
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Nr. de 
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Titlul lecţiei Perioada 

o tèksto 

25. O afìśo/ o plakàto 

26. O vortoxramosaripen 

27. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

28. Ʒanesas kaj...? 

29. Rekapitulàcia 

30. Evaluàcia 

IV. 

C 1.1  C 1.4  C 1.5  

C 2.3  C 2.4  C 2.5 

C 3.3  C 3.5  C 3.6 

C 4.1  C 4.2  C 4.5. 

K-i śkòla vi 

khere siklǒvas 

godǎver kaj te 

ovas 

34 

31. I zor thaj i godǐ - Lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... – 

Săptămâna .... 

32. I zor thaj i godǐ - Pućhimata aj magimata ka-o tèksto 

33. So si o pronòmbro? 

34. E pronombrosqo gin thaj ʒeno 

35. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

36. Ʒanesas kaj...? 

37. Sar si o nasulipen – Lava maśkar e lava... 

38. Sar si o nasulipen – Pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto 

39. So si o vèrbo? 

40. O gin e verbosqo 

41. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

42. Ʒanesas kaj...? 

43. E śtar kaìse – Lava maśkar e lava... 

44. E śtar kaìse – Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

45. E punktuaciaqe sèmnurǎ 

46. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

47. Ʒanesas kaj...? 

48. I paramìći le trine alavenqi – Lava maśkar e lava... 

49. I paramìći le trine alavenqi – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

50. O familiàro mangipen 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

162 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

51. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

52. Ʒanesas kaj...? 

53. Naisarimata thaj patǐvipnasqe alava – Lava maśkar e 

lava... 

54. Naisarimata thaj patǐvipnasqe alava – Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

55. Sar astaras, ingeras thaj agorisaras o vakǎripen 

56. O imèjlo 

57. So ʒanav, so na ʒanav? Po śukar te siklǒvav! 

58. Rekapitulàcia 

59. Evaluàcia 

60. Palutni rekapitulàcia 1 

61. Palutni rekapitulàcia 2 

62. Palutni rekapitulàcia 3 

63. Palutni evaluàcia 1 

64. Palutni evaluàcia 2 

Săptămâna „Școala altel”26 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

                                                        
26 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:.......................................  
Profesor: ................................................................ 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ......................... 

Anul de studiu: IV – GIMNAZIU/ LICEU 

Nr. ore/ săptămână: 4 ore   

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, EDP 

 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
I.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3 C 1.4  C 1.5  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4   

C 3.1 C 3.2  C 3.3  C 3.5  C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4  C 4.5 

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... E 

LAVA 

UTILIZISARAS! 

31 

1. Gelem, gelem 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

 

2. E lilesqo prezentisaripen 

3. I anglutni evaluàcia 

4. O rrom thaj i astarni le ruvenqi – lava maśkar e lava 

5. O rrom thaj i astarni le ruvenqi – pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

6. Sar xramosaras śukar vi laćhes. Vortogràme.  

7. E xramosaripnasqe sikavimata 

8. So зanav, so na зanav?  

9. Ʒanesas kaj...? 

10. So зanav? – lava maśkar e lava 

11. So зanav? – pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

12. O lil 

13. E xramosaripnasqe sikavimata. O lav 

14. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

15. Ʒanesas kaj...? 

16. O rrom, o phuro thaj le duj pirǎ – lava maśkar e lava 

17. O rrom, o phuro thaj le duj pirǎ – pućhimata aj 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

mangimata kaj tèksto 

18. E sinonìmurǎ. E mamujutne lava 

19. E lava sajekhe formaça, tha` avere sensoça 

20. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

21. Ʒanesas kaj...? 

22. So ingeren e kanzùrke pumare dumesθe – lava maśkar 

e lava 

23. So ingeren e kanzùrke pumare dumesθe - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

24. I ginavni 

25. Ʒanesas kaj...? 

26. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

27. Lil Indiaθar - lava maśkar e lava 

28. Lil Indiaθar -  pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

29. O afìśo 

30. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

31. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3 C 1.4    

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4  C 2.5  

C 3.1 C 3.2  C 3.4  C 3.5. C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4  C 4.5 

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... 

VAKǍRIPNASQE 

RIGA SIKLǑVAS! 

33 

32. Phen tu manqe, ćhavorro! - lava maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

33. Phen tu manqe, ćhavorro! - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

34. O vakǎripen dujenθe I. Anθar o folklòro le ćhavorrenqo 

35. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

36. Sar o śośoj mudardǎs le ruves - lava maśkar e lava 

37. Sar o śośoj mudardǎs le ruves - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

38. So rimol o vakǎripen? 

39. I reklàma 

40. E ideenqo plàno 

41. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

42. Dadea, amarea! - lava maśkar e lava 

43. Dadea, amarea! - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

44. Le deś zorale mangimata le Devlesqe 

45. I navni / O substantìvo 

46. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

47. O rićhinorro Vini зal k-o śośoj - lava maśkar e lava  

48. O rićhinorro Vini зal k-o śośoj - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

49. O artìkulo. I sarnavni 

50. Aver fòrme le ʒenutne sarnavnǎnqe 

51. O phuro Kräćuno - lava maśkar e lava 

52. O phuro Kräćuno - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

53. O adźektìvo / I paśnavni 

54. Sar ʒan khethanes le paśnavnǎ thaj le substantìvurǎ? 

55. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

56. Ʒanesas kaj...? 

57. O zidàri - lava maśkar e lava 

58. O zidàri - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

59. O vèrbo. O gin thaj o зeno 

60. O vaxt e verbosqo 

61. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

62. Ʒanesas kaj...? 

63. Rekapitulàcia 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”27 
Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente acestei 
Săptămâna .... 

                                                        
27 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I pentru activități 

de ameliorare și dezvoltare.   

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
III.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  C 1.4 C 1.5  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4  C 2.5  

C 3.1 C 3.2  C 3.3  C 3.4  C 3.5 

C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4   

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... 

PRPOZICIAQE 

RIGA SIKLǑVAS! 

35 

1. I kakaraśka thaj o kalo sap - lava maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. I kakaraśka thaj o kalo sap - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

3. I propozìcia 

4. I sadi propozìcia 

5. O naratìvo tèksto 

6. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

7. O berś, e ćhona, o kurko, e dǐvesa 

8. E ćhona - lava maśkar e lava 

9. E ćhona - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

10. I buxli propozìcia (I) 

11. O mujutno  mothovipen palal varesave śunde tèksturǎ 

12. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

13. Jekh godǎver rromni - lava maśkar e lava 

14. Jekh godǎver rromni - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

15. O subijèkto 

16. O literàro personàźo 

17. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

18. So kerel o lav? - lava maśkar e lava 

19. So kerel o lav? - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

20. O predikàto 

21. Sar phanden pen o subijèkto thaj o predikàto 

22. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

23. Ʒanesas kaj...? 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

24. Savo si o drom amare ćhibǎqo? - lava maśkar e lava 

25. Savo si o drom amare ćhibǎqo? - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

26. O atribùto  

27. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

28. Ʒanesas kaj...? 

29. Kajsan - lava maśkar e lava 

30. Kajsan - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

31. O komplemènto 

32. E rolosqo khelipen 

33. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

34. Palemdikhipen 

35. Evaluàcia 

IV.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3 C 1.4  C 1.5  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 C 2.4  C 2.5  

C 3.1 C 3.2  C 3.3  C 3.4  C 3.5 

C 3.6   

C 4.1  C 4.2 C 4.3  C 4.4  C 4.5 

VAKǍRAS, 

XRAMOSARAS... 

BILITERÀRO 

TÈKSTURǍ 

SIKLǑVAS! 

29 

36. O Śtefan Räzvàn, o baro raj la Moldoviaqo - lava 

maśkar e lava 

Săptămâna 

.... – 

Săptămâna 

.... 

37. O Śtefan Räzvàn, o baro raj la Moldoviaqo -  pućhimata 

aj mangimata kaj tèksto 

38. I buxli propozìcia II 

39. Jekh mothovipen palal jekh plàno 

40. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

41. O bićajlo rrom - lava maśkar e lava 

42. O bićajlo rrom - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

43. E rivistaqo artìkulo 

44. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

45. Ʒanesas kaj...? 

46. I Svùnta Sàra - lava maśkar e lava 

47. I Svùnta Sàra - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

48. E pośtaqo lil 

49. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 
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Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

50. Ʒanesas kaj...? 

51. Jekh śośoj ... aver śośoj ... - lava maśkar e lava 

52. Jekh śośoj ... aver śośoj ... - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

53. O akharipen 

54. Anθar e svàturǎ le godǎvere phuresqe - lava maśkar e 

lava 

55. Anθar e svàturǎ le godǎvere phuresqe - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

56. Anθa` o siklipe` 

57. So зanav, so na зanav? - Klasaqe butǎ 

58. Ʒanesas kaj...? 

59. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 1 – 4 

60. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 5 – 10 

61. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 11 – 15 

62. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 16 - 20 

63. Palemdikhipnasqe klasaqe butǎ 21 – 25 

64. Palutni evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”28 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

                                                        
28 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:.......................................... 

Profesor: .................................................................. 

Disciplina: Limba rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ................ 

Anul de studiu: V 

Nr. ore/ săptămânǎ: 4 ore 

An şcolar: 2020 - 2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan EDP 

 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 

I.  

C 1.1  1.2  

C 2.1  2.2  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.4 

C 4.1  4.2  4.3 4.4 

C 5.1 

PALEM KA-I 

ŚKÒLA 
38 

1. E lilesqo prezentisaripen 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. I anglutni evaluàcia 

3. Palem ka-i śkòla - lava maśkar e lava... 

4. Palem ka-i śkòla - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

5. O vortaxramosaripen  

6. Klasaqe butǎ 

7. Anθ-i bar e śkolaqi - lava maśkar e lava... 

8. Anθ-i bar e śkolaqi - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

9. O rromano alfabèto 

10. Klasaqe butǎ 

11. O manuś thaj pesqe korposqe riga - lava maśkar e lava... 

12. O manuś thaj pesqe korposqe riga - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

13. Sar me sikavav? Sar dikhen man e aver manuśa? 

14. Aver xarakterìstike e ʒenesqe 

15. Klasaqe butǎ  

16. Anθ-e klasaqi sàla - lava maśkar e lava... 

17. Anθ-e klasaqi sàla - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

18. O alav. I silàba 

19. Klasaqe butǎ 
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20. O suno e kakosqo Angel - lava maśkar e lava... 

21. O suno e kakosqo Angel - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

22. O akcènto 

23. I intonàcia 

24. Klasaqe butǎ 

25. E meripnaça anθ-e jakha (I) - lava maśkar e lava... 

26. E meripnaça anθ-e jakha (I) - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

27. O Valerìkä Stänèsku 

28. O dikcionàro 

29. Klasaqe butǎ 

30. E meripnaça anθ-e jakha (II) 

31. So ʒanas jekh palal avresθe? 

32. O Sorin prezentisarel pes tumenqe 

33. Klasaqe butǎ 

34. So ʒanas anθar amaro folklòro? - lava maśkar e lava... 

35. So ʒanas anθar amaro folklòro? - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

36. O vokabulàro 

37. Klasaqe butǎ 

38. Evaluàcia 

II. I

I

. C 1.1  1.2  

C 2.1  2.2  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.4 

C 4.1  4.2  4.3 4.4 

C 5.1  5.2 

E RROMANE 

SPIRITUÀLO 

VALÒRE 

26 

39. I cìviko aj i maśkarkulturalikani edukàcia - lava maśkar e 

lava... 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

40. I cìviko aj i maśkarkulturalikani edukàcia - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

41. I navni (I) 

42. I navni (II) 

43. Klasaqe butǎ 

44. O Baro Svùnto Geòrge - lava maśkar e lava... pućhimata aj 
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mangimata kaj tèksto 

45. E murśikane substantìvurǎ 

46. Rromane personalitèturǎ I 

47. Klasaqe butǎ 

48. O Matèo Maximòff 

49. Pë-l droma - lava maśkar e lava,pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

50. O murśikano substantìvo (e agorimata) 

51. Rromane personalitèturǎ II 

52. Klasaqe butǎ 

53. O khandino ćhavo - Lava maśkar e lava... Pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

54. O artìkulo vaś e murśikane substantìvurä  

55. O lav thaj o kontèksto 

56. Klasaqe butǎ 

57. I źàmba - Lava maśkar e lava... Pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

58. O ʒuvlikano substantìvo (e agorimata thaj o butipen) 

59. Klasaqe butǎ 

60. I duti - Lava maśkar e lava... Pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

61. O artìkulo vaś e ʒuvlikane substantìvurä  

62. I rromani stàndardo ćhib 

63. Klasaqe butǎ 

64. Evaluàcia 
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Săptămâna „Școala altel”29 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi 

redistribuite în semestrul I pentru activități de ameliorare și 

dezvoltare.   

Săptămâna .... 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
III.  

C 1.1  1.2  

C 2.1  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.4 

C 4.1  4.2  4.4 

C 5.1 

SO XATǍRAV 

ANθAR SO 

DRABARAV? 

18 

1. O sumnaktno lil vaś o kisorro - lava maśkar e lava; 

pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. E ideenqo plano. Semantikane kategorìe 

3. Klasaqe butǎ 

4. I profèsia - lava maśkar e lava; pućhimata aj mangimata 

ka-o tèksto 

5. E ʒenutne sarnavnǎ 

6.  E antonìmurǎ 

7. Klasaqe butǎ 

8. O rrom mardo - lava maśkar e lava; pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

9. Aver fòrme le ʒenutne sarnavnǎnqe 

10. Klasaqe butǎ 

11. E kermusesqi pori - lava maśkar e lava; pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

12. O adźektìvo 

13. Klasaqe butǎ 

14. O Ʒuvalo, o Piśomalo thaj o Xer - lava maśkar e lava... 

15. O Ʒuvalo, o Piśomalo thaj o Xer - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

16. E tìpurǎ le adźektivurenqe  

17. Klasaqe butǎ 

18. Evaluàcia 

                                                        
29 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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IV.  

C 1.1  1.2  

C 2.1  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.4 

C 4.1  4.2  4.3  

C 5.1  5.2 

E MANUŚA 

THAJ E 

ƷIVUTRE 

14 

19. O Śagar - lava maśkar e lava; pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

20. O vèrbo „SI” – o isipen thaj i posèsia 

21. Klasaqe butǎ 

22. I balval - lava maśkar e lava; pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

23. O vaxt e verbosqo. O akanutno vaxt 

24. O berś, e berśivaxta, ćhona, o kmurko, e kurkeske d!ivesa 

25. E pośtaqo lil 

26. Klasaqe butǎ 

27. Traden le rrom - lava maśkar e lava; pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

28. O konźunktìvo 

29. O subijèkto 

30. Klasaqe butǎ 

31. Rekapitulàcia 

32. Evaluàcia 

V.  

C 1.1  1.2  

C 2.1  2.2  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.4 

C 4.1  4.2  4.3 4.4 

C 5.1  5.2 

E RROMA E 

RUMUNIAΘAR 
32 

33. I famìlia - lava maśkar e lava; pućhimata aj mangimata ka-

o tèksto 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

34. O predikàto 

35. Sar phanden pen o subijèkto thaj o predikàto 

36. Klasaqe butǎ 

37. O biamalipen - lava maśkar e lava... 

38. O biamalipen - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

39. I propozìcia. I sadi propozìcia 

40. O atribùto 

41. Klasaqe butǎ 

42. Koncèrto vaś violìna vi śtar mulenqe moxtona - lava 

maśkar e lava... 

43. Koncèrto vaś violìna vi śtar mulenqe moxtona - pućhimata 

aj mangimata ka-o tèksto 
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44. O komplemènto 

45. Klasaqe butǎ 

46. E rroma e Rumuniaθar - lava maśkar e lava... 

47. E rroma e Rumuniaθar - pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto 

48. I buxli propozìcia 

49. Klasaqe butǎ 

50. Me xramosarav jekh lil - lava maśkar e lava... 

51. Me xramosarav jekh lil - pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto 

52. Pesqo prezentisaripen vi o prezentisaripen e varekasqo 

53. I fòrma le lavenqi 

54. Klasaqe butǎ 

55. E càle le rromenqe - lava maśkar e lava... 

56. E càle le rromenqe - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

57. E ćhibǎqe nivèlurǎ 

58. Klasaqe butǎ 

59. O raj Quijote vi o Sancho - lava maśkar e lava; pućhimata 

aj mangimata ka-o tèksto 

60. I kardinàlo ginavni 

61. I ordinàlo ginavni 

62. Klasaqe butǎ 

63. Palemdikhipen 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”30 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi 

redistribuite în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și 

dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

                                                        
30 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:.......................................... 

Profesor: .................................................................. 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ................ 

Anul de studiu: VI 

Nr. ore/ săptămânǎ: 4 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Ionel Cordovan, Noemi Cordovan,  Gheorghe Sarău, EDP 

 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
I.  

C 1.1  C 1.3 

C 2.1  C 2.3  C 2.4 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.4 

C 4.1  C 4.2 

SO KAMAV TE 

ARESAV? 
31 

1. Gelem, gelem ...  

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. E lilesqo prezentisaripen 

3. I iniciàlo evaluàcia 

4. O durǎrdo milaj - lava maśkar e lava... 

5. O durǎrdo milaj - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

6. I fonètika thaj o alfabèto e rromane ćhibǎqo 

7. O vortaxramosaripen 

8. So ʒanav, so na ʒanav? 

9. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e aver lila! 

10. I rromani thaj i rumunikani ćhib - lava maśkar e 

lava... 

11. I rromani thaj i rumunikani ćhib - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

12. O vakǎripen 

13. O vokabulàro 

14. So ʒanav, so na ʒanav? 

15. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e aver lila! 

16. So kamav te aresav? - lava maśkar e lava... 
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17. So kamav te aresav? - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

18. O alav – bazutni unitèta e vokabularosqi 

19. I silàba 

20. So ʒanav, so na ʒanav? 

21. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e aver lila! 

22. Kamav te aresav siklǎrno! - lava maśkar e lava... 

23. Kamav te aresav siklǎrno! - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

24. E personaźosqi deskrìpcia. I navni 

25. E sinonìmurǎ thaj e antonìmurǎ 

26. O substantìvo – e gramatikàlo kategorìe 

27. So ʒanav, so na ʒanav? 

28. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e aver lila! 

29. Klasaqe butǎ 

30. Palemdikhipen 

31. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  C 1.3 

C 2.1  C 2.3  C 2.4 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.4 

C 4.1  C 4.2 

C 5.1 

TE DRABARAS 

THAJ TE 

XRAMOSARAS 

RROMANES! 

33 

32. O biliteràro tèksto - lava maśkar e lava... Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

33. O biliteràro tèksto - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

 

34. O afìśo/ o plakàto 

35. E murśikane navnǎ: i klasifikàcia 

36. O artìkulo e murśikane navnǎnqo 

37. So ʒanav, so na ʒanav? 

38. I buzni thaj e trin buznorre - lava maśkar e lava... 

39. I buzni thaj e trin buznorre - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

40. E ʒuvlikane navnǎ: i klasifikàcia 

41. O artìkulo e ʒuvlikane navnǎnqo 
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42. E diminutìvurǎ 

43. So ʒanav, so na ʒanav? 

44. Te siklǒvas maj but rodindoj anθ-e aver lila! 

45. I ćhib rromani - lava maśkar e lava... 

46. I ćhib rromani - pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

47. Te palemdikhas so siklilǎm palal i paśnavni 

48. E paśnavnǎnqi klasifikàcia 

49. I kardinàlo ginavni 

50. I ordinàlo ginavni 

51. So ʒanav, so na ʒanav? 

52. O ćorro rrom thaj o barvalo gaʒo - lava maśkar e 

lava... 

53. O ćorro rrom thaj o barvalo gaʒo - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

54. O nominatìvo thaj o akuzatìvo e murśikane 

navnǎnqe 

55. So ʒanav, so na ʒanav?  

56. Klasaqe butǎ 

57. O Źupiter Borkoj 

58. O baśavno - lava maśkar e lava... 

59. O baśavno - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

60. O nominatìvo thaj o akuzatìvo ʒuvlikane 

navnǎnqe  

61. So ʒanav, so na ʒanav? 

62. Klasaqe butǎ 

63. Palemdikhipen 

64. Evaluàcia 
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Săptămâna „Școala altel”31 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului al II-lea, cele 4 ore aferente 

acestei săptămâni vor fi redistribuite în semestrul I 

pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 

III.  

C 1.1 

C 2.1  C 2.3  C 2.4 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.4 

C 4.1  C 4.2 

O ĆHAVORRIPEN 30 

1. E ruvesqo dromorro - lava maśkar e lava... Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

 

2. E ruvesqo dromorro - pućhimata aj mangimata 

kaj tèksto 

 

3. O kèzo genitìvo e murśikane navnǎnqo 

4. So ʒanav, so na ʒanav? 

5. O phakhvaʒvalo thaj i kurung - lava maśkar e 

lava... 

6. O phakhvaʒvalo thaj i kurung - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

7. O kèzo genitìvo e ʒuvlikane navnǎnqo 

8. So ʒanav, so na ʒanav? 

9. O kurko – lava maśkar e lava... 

10. O kurko – pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

11. O adźektìvo: i deklinàcia ka-o nominatìvo thaj 

ka-o akuzatìvo 

12. So ʒanav, so na ʒanav? 

13. O Kostìkä Bäcälan 

14. Kolìnda  

15. E paśnavnǎ kerde anθar e genitivosqe fòrme 

16. So ʒanav, so na ʒanav? 

17. Mirri ćerxen – lava  maśkar e lava... 

                                                        
31 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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18. I ʒenutni sarnavni / pronòmbro ka-o nominatìvo 

thaj k-o akuzatìvo 

19. So ʒanav, so na ʒanav? 

20. E ćhavesqe xakaja – lava  maśkar e lava... 

21. E ćhavesqe xakaja –pućhimata aj mangimata kaj 

tèksto 

22. I posèsia/ o theripen 

23. I ʒenutni sarnavni / pronòmbro ka-o datìvo 

24. So ʒanav, so na ʒanav? – Klasaqe butǎ 

25. Mirri daj - lava maśkar e lava... 

26. Mirri daj - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

27. I ʒenutni sarnavni / pronòmbro ka-e savorre 

kèzurǎ 

28. So ʒanav, so na ʒanav? – Klasaqe butǎ 

29. Palemdikhipen 

30. Evaluàcia 

IV.  

C 1.1  C 1.3 

C 2.1  C 2.3  C 2.4 

C 3.1  C 3.2  C 3.3  C 3.4 

C 4.1  C 4.2 

C 5.1 

KASΘAR SO 

SIKLǑVAS? 
34 

31. I maj gudli pherr - lava maśkar e lava... 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

32. I maj gudli pherr - pućhmata aj mangimata kaj 

tèksto 

33. I kernavni / o vèrbo: e gramatikàlo kategorìe 

34. So ʒanav, so na ʒanav? 

35. E rroma  

36. O indikatìvo mòdo: o akanutno vaxt 

37. So ʒanav, so na ʒanav? 

38. O Geòrge Saräu (I) 

39. O Geòrge Saräu (II) 

40. Nane còxa. Loli phabaj 

41. O indikatìvo mòdo: o avutno vaxt 

42. So ʒanav, so na ʒanav? 

43. O phuro siklǒvno savo gelo śkolaθe - lava 

maśkar e lava... 
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44. O phuro siklǒvno savo gelo śkolaθe - pućhimata 

aj mangimata kaj tèksto 

45. O konźunktìvo mòdo 

46. O indikatìvo mòdo: o imperfèkto vaxt 

47. So ʒanav, so na ʒanav? 

48. O gonorro duje lovença - lava maśkar e lava... 

49. O gonorro duje lovença - pućhimata aj 

mangimata kaj tèksto 

50. O indikatìvo mòdo: o nakhlo vaxt 

51. So ʒanav, so na ʒanav? 

52. O kamipen - lava maśkar e lava... 

53. O kamipen - pućhimata aj mangimata kaj tèksto 

54. I intonàcia 

55. I pućhutni – relatìvo sarnavni 

56. So ʒanav, so na ʒanav? 

57. Le muleça p-o grast (I) 

58. O kèzo sociativ-instrumentàlo 

59. So ʒanav, so na ʒanav? 

60. Le muleça p-o grast (II) 

61. I sintàksa 

62. So ʒanav, so na ʒanav? 

63. Palemdikhipen 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”32 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe 

parcursul semestrului I, cele 4 ore aferente acestei 

săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea 

pentru activități de ameliorare și dezvoltare.   

Săptămâna .... 

 

                                                        
32 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:.......................................... 

Profesor: .................................................................. 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: ................  

An de studiu: VII 

Nr. ore/ săptămânǎ: 4 ore 

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Gheorghe Sarău, Gabriela Moise, Marius Căldăraru, Ed. VANEMONDE  

Nr. 

crt. 
Competențe specifice Capitol/ Temă 

Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
I. 3 

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.4 

C 5.1  C 5.2 

O vakǎripen 

O lèksiko 

O naratìvo 

tèksto 

I ginavni 

I navni 

35 

1. Miśto avile! 

Săptămâna ... 

– 

Săptămâna ... 

2. Gelem, gelem... O rromano hìmno 

3. O rromano lèksiko 

4. Klasaqe butǎ 

5. O Jòno, o godǎver - lava maśkar e lava 

6. O Jòno, o godǎver - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

7. Klasaqe butǎ 

8. O oficiàlo alfabèto rromane ćhibǎqo. O akcènto 

9. Xramosaripnasqe règule 

10. Ʒanglǎn ke...? 

11. Mirro baro śkolaqo jekhutno dǐves - lava maśkar e lava; pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto 

12.  I gramàtika. I navni. E agorimata le murśikane substantivurenqo 

13.  E agorimata le зuvlikane substantivurenqo 

14. Klasaqe butǎ 

15. Ʒanglǎn ke...? 

16. E xuxurra- lava maśkar e lava 

17. E xuxurra - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

18. O artìkulo 
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19. O vokatìvo (e akharipnasqi fòrma) 

20. Klasaqe butǎ 1 - 3 

21. Klasaqe butǎ 4 - 10 

22. Ʒanglǎn ke...? 

23. O xanзvalipen - lava maśkar e lava 

24. O xanзvalipen - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

25. O genitìvo e murśikane substantivurǎnqo 

26. O genitìvo e зuvlikane substantivurǎnqo 

27. Klasaqe butǎ  

28. Ʒanglǎn ke...? 

29. O Ćenuśotka - lava maśkar e lava 

30. O Ćenuśotka - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

31. O datìvo 

32. Klasaqe butǎ  

33. Ʒanglǎn ke...? 

34. Palemdikhipen 

35. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.4 

C 5.1  5.3 

O vakǎripen 

O lèksiko 

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

I navni 

I paśnavni 

I kernavni 

14 

36. O nevo rrom - lava maśkar e lava; pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

Săptămâna ... 

– 

Săptămâna ... 

37. O instrumentàlo 

38. I paśnavni / O adźektìvo 

39. E tìpurǎ le adźektivurenqe 

40. E komparaciaqe gràdurǎ le adźektivurenqe 

41. Klasaqe butǎ  

42. Ʒanglǎn ke...? 

43. O rrom thaj o ćhavo sikavdo - lava maśkar e lava 

44. O rrom thaj o ćhavo sikavdo - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

45. O vèrbo. O mòdo indikatìvo.  

46. O mòdo imperatìvo. Temàtiko vi bitemàtiko vèrburǎ 

47. Klasaqe butǎ 

48. Palemdikhipen 

49. Evaluàcia 
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III.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.3  4.4 

C 5.1  5.2  5.3 

O lèksiko 

O naratìvo 

tèksto 

O vèrbo 

I paśkernavni 

I paśnavni 

15 

50. E ivendesqe baredǐvesa - lava maśkar e lava 

Săptămâna ... 

– 

Săptămâna ... 

51. O ivend - lava maśkar e lava 

52. E ivendesqe baredǐvesa. O ivend - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

53. O vèrbo. I diatèza 

54. O advèrbo  

55. Klasaqe butǎ 

56. Ʒanglǎn ke...? 

57. Kuć Krećùno - lava maśkar e lava  

58. Kuć Krećùno - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

59. I konźùnkcia 

60. Klasaqe butǎ 

61. I nominàlo flèksia: artìkulo + adźektìvo + substantìvo 

62. Klasaqe butǎ 

63. Palemdikhipen 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”33 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul semestrului I, cele 

4 ore aferente acestei săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   
Săptămâna ...  

SEMESTRUL al II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
I.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.3  2.4   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.3  4.4 

C 5.1  5.2  5.3 

O lèksiko 

O naratìvo 

tèksto 

O vèrbo 

I sarnavni 

11 

1. O rrom, e ambrola thaj o rićhino - lava maśkar e lava 

Săptămâna ... 

– 

Săptămâna ... 

2. O rrom, e ambrola thaj o rićhino - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

3. I зenutni sarnavni 

4. I relatìvo sarnavni 

5. I posesìvo sarnavni 

6. I refleksìvo sarnavni 

7. Klasaqe butǎ 1-2 

8. Klasaqe butǎ 3-6 

                                                        
33 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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9. Ʒanglǎn ke...? 

10. Palemdikhipen 

11. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2  2.4   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.3  4.4 

C 5.2  5.3 

O lèksiko 

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

O vèrbo 

I ginavni 

I prepozìcia 

I sintàksa 

25 

12. Duj źàmbe - lava maśkar e lava 

Săptămâna ... 

– 

Săptămâna ... 

13. Duj źàmbe - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

14. O theripen 

15. I ginavni. Le kardinàlo ginavnǎ 

16. Aver ginavnǎ 

17. Klasaqe butǎ 1 

18. Klasaqe butǎ 3 - 4 

19. Ʒanglǎn ke...? 

20. Kidipen - lava maśkar e lava 

21. Kidipen - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

22. I prepozìcia 

23. Klasaqe butǎ 

24. I interźèkcia 

25. Klasaqe butǎ 1 

26. Klasaqe butǎ 2-4 

27. Ʒanglǎn ke...? 

28. Palemdikhipen 

29. I dǐli xastrajlǎs man - lava maśkar e lava 

30. I dǐli xastrajlǎs man - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

31. O subijèkto 

32. Klasaqe butǎ 1 

33. Klasaqe butǎ 2-3 

34. Ʒanglǎn ke...? 

35. Palemdikhipen 

36. Evaluàcia 

III.  C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2  2.3 2.4   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

O lèksiko 

I poezìa 

O naratìvo 

28 

37. Me sem rrom - lava maśkar e lava; pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto 
Săptămâna ... 

– 

Săptămâna ... 38. O predikàto 
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C 4.1  4.2  4.3  4.4 

C 5.1  5.3 
tèksto  

I sarnavni 

I sintàksa  

I propozìcia 

39. Sar phanden pen o subijèkto thaj o predikàto 

40. Klasaqe butǎ 1 

41. Klasaqe butǎ 2 - 5 

42. Klasaqe butǎ 6 - 9 

43. Ʒanglǎn ke...? 

44. E lelekako ćhavo - lava maśkar e lava 

45. E lelekako ćhavo - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

46. O atribùto 

47. Klasaqe butǎ 1 

48. Klasaqe butǎ 2 - 3 

49. Ʒanglǎn ke...? 

50. E mamǎqo dǐves - lava maśkar e lava 

51. E mamǎqo dǐves - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

52. O komplemènto 

53. I sadi thaj i buxli propozìcia 

54. Klasaqe butǎ 1 

55. Klasaqe butǎ 2- 3 

56. Ʒanglǎn ke...? 

57. Murro o maj laćho amal - lava maśkar e lava 

58. Murro o maj laćho amal - pućhimata aj mangimata ka-o tèksto 

59. I fràza I 

60. I fràza II 

61. Ʒanglǎn ke...? 

62. Agorutno palemdikhipen I 

63. Agorutno palemdikhipen II 

64. Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”34 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul semestrului I, cele 

4 ore aferente acestei săptămâni vor fi redistribuite în semestrul al II-lea pentru 

activități de ameliorare și dezvoltare.   
Săptămâna ...  

 

                                                        
34 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ:..........................................  

Profesor: .................................................................. 

Disciplina: Limba  rromani/ I rromani ćhib 

Clasa: .................. 

An de studiu: VIII 

Nr. ore/ săptămânǎ: 4 

An şcolar: 2020-2021 

Manual : Jupiter Borcoi, Nicolae Pandelică, Gheorghe Sarău,  Ed. VANEMONDE 
 

Nr. 

crt. 
Competențe specifice Capitol/ Temă 

Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
I. 3 

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2     

C 3.1  3.2  3.3   

C 4.1  4.2  4.4   

C 5.1    

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

O vakǎripen 

O lèksiko 

I navni 

O artìkulo 

24 

1. Gelem, gelem - o rromano hìmno 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

2. O jekhto śkolaqo dǐves - Lava maśkar e lava 

3. O jekhto śkolaqo dǐves - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

4. Te anas amenqe godǎθe i rromani alfabèta! 

5. Te anas amenqe godǎθe i rromani ćhibǎqi morfologìa! 

6. Sar vakǎras laćhes? 

7. O rromano them - Lava maśkar e lava … 

8. O rromano them - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

9. I navni. O artìkulo 

10. O datìvo kèzo 

11. Te palemdikhas le aver kèzurǎ! 

12. So зanav, so na зanav? 

13. Klasaqe butǎ 

14. O veśorro -  Lava maśkar e lava … 

15. O veśorro -  Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

16. O ablatìvo kèzo 

17. So зanav, so na зanav? 

18. O godǎver ćhavorro -  Lava maśkar e lava … 

19. O godǎver ćhavorro -  Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

20. E diminutìvurǎ 
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21. O vokatìvo 

22. So зanav, so na зanav? 

23. Palemdikhipen  

24. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2  2.3   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 

C 5.1  5.2   

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

O vakǎripen 

O lèksiko 

O vèrbo 

I ginavni 

I sarnavni 

25 

25. O baśavno - Lava maśkar e lava …; Pućhimata aj mangimata 

ka-o tèksto! 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

26. O verbo. O indikatìvo  mòdo: o akanutno vaxt, o imperfèkto, o 

perfèkto 

27. Klasaqe butǎ 

28. Suno falǎ man – Lava maśkar e lava …; Pućhimata aj 

mangimata ka-o tèksto! 

29. O verbo. O indikatìvo mòdo: o avutno vaxt, o po but sar 

perfèkto 

30. So зanav, so na зanav? 

31. O kaśtàri thaj pesqo suno -  Lava maśkar e lava … 

32. O kaśtàri thaj pesqo suno -  Pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto! 

33.  O konźunktìvo mòdo; O mangipnasqo mòdo; O imperatìvo 

34. O Kalo, murro amal - Lava maśkar e lava … 

35. O Kalo, murro amal - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

36. O vèrbo. O infinitìvo mòdo; O gerundìvo; O particìpio; O 

supìno 

37. Klasaqe butǎ 

38. I Delia Grigore - Lava maśkar e lava … 

39. I Delia Grigore - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

40. Te siklǒvas khethanes! So зanav, so na зanav? 

41. K-o abǎv - Lava maśkar e lava … 

42. K-o abǎv - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

43. I kardinàlo thaj i ordinàlo ginavni 

44. Klasaqe butǎ  

45. O sastrǎri - Lava maśkar e lava …; Pućhimata aj mangimata 
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ka-o tèksto! 

46. I зenutni sarnavni ka-o genitìvo thaj ablatìvo; E sikavale 

sarnavnǎ 

47. Klasaqe butǎ 

48. Palemdikhipen 

49. Evaluàcia 

III.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2    

C 3.1  3.2  3.3   

C 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 

C 5.1    

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

O vakǎripen 

O lèksiko 

I sarnavni  

I paśnavni 

15 

50. O gilavno - Lava maśkar e lava … 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

51. O gilavno - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

52. I nisavutni sarnavni  

53. So зanav, so na зanav? 

54. I baxt thaj i godǐ - Lava maśkar e lava … 

55. I baxt thaj i godǐ -  Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

56. I nanajutni sarnavni; I sikavutni sarnavni  

57. Pherdile sune! (O Angel Nästase) - Lava maśkar e lava … 

58. Pherdile sune! - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

59. I paśnavni 

60. O phuro thaj le draba - Lava maśkar e lava … 

61. O phuro thaj le draba - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

62. Klasaqe butǎ 

63.  Palemdikhipen 

64.  Evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”35 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi 

redistribuite în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și 

dezvoltare.   

Săptămâna ...  

SEMESTRUL al II-LEA: 17 săpt. x 4 ore = 68 de ore – 4 ore „ȘCOALA ALTFEL” = 64 de ore 
I.  C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2    

C 3.1  3.2  3.3   

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

22 

1. O dinipen - Lava maśkar e lava … Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 
2. O dinipen - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

                                                        
35 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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C 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 

C 5.1 
O vakǎripen 

O lèksiko 

I sarnavni  

I paśnavni 

I paśkernavni 

3. I paśnavni - e komparaciaqe gràdurǎ 

4. So ӡanav, so na ӡanav? 

5. Ʒanesas ke...? 

6. E dośale love - Lava maśkar e lava … 

7. E dośale love - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

8. I pronominàlo paśnavni 

9. So ӡanav, so na ӡanav? 

10. Ʒanesas ke...? 

11. Sar keres, kadǎ arakhes - Lava maśkar e lava  

12. Sar keres, kadǎ arakhes - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

13. E rromenqo folklore. E purane godǐmata 

14. So ӡanav, so na ӡanav? 

15. Ʒanesas ke...? 

16. E ćhajaqi kris - Lava maśkar e lava … 

17. E ćhajaqi kris - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

18. I paśkernavni 

19. So зanav, so na зanav? 

20. Ʒanesas ke...? 

21. Palemdikhipen 

22. Evaluàcia 

II.  

C 1.1  1.2   

C 2.1  2.2    

C 3.1  3.2  3.3 

C 4.1  4.2  4.4  

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

O vakǎripen 

O lèksiko 

I prepozìcia 

I konźùnkcia 

I interźèkcia 

23 

23. Lilorre k-ël amala.  Lava maśkar e lava… 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

24. Lilorre k-ël amala. Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

25. Le biparuvale vakǎripnasqe riga. I prepozìcia  

26. So зanav, so na зanav? 

27. Ʒanesas ke...? 

28. O lùrdo - Lava maśkar e lava … 

29. O lùrdo - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

30. I konźùnkcia. I interźèkcia 

31. So зanav, so na зanav? 

32. Ʒanesas ke...? 

33. O terno, le love thaj o phuro - Lava maśkar e lava … 
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34. O terno, le love thaj o phuro - Pućhimata aj mangimata ka-o 

tèksto! 

35. O atribùto 

36. O mesàźo 

37. So зanav, so na зanav? 

38. Ʒanesas ke...? 

39. Зav vi me śkolaθe! - Lava maśkar e lava … 

40. Зav vi me śkolaθe! - Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

41. O komplemènto 

42. So зanav, so na зanav? 

43. Ʒanesas ke...? 

44. Palemdikhipen 

45. Evaluàcia 

III.  

C 1.1  1.2  1.3 

C 2.1  2.2  2.3   

C 3.1  3.2  3.3  3.4  

C 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 

C 5.1  5.2   

I poezìa 

O naratìvo 

tèksto 

O vakǎripen 

O lèksiko 

I sintàksa 

 I propozìcia 

I fràza 

19 

46. Mirri mami, i drabarni! - Lava maśkar e lava 

Săptămâna .... 

– 

Săptămâna .... 

47. Mirri mami, i drabarni!Pućhimata aj mangimata ka-o tèksto! 

48. I sintàksa. I propozìcia. I fràza 

49. So зanav, so na зanav? 

50. Ʒanesas ke...? 

51. O drabarno - Lava maśkar e lava … Pućhimata aj mangimata 

ka-o tèksto! 

52. E rroma Rumuniaθar 

53. So зanav, so na зanav? 

54. Ʒanesas ke...? 

55. I admìsia e rromane siklǒvnenqi anθ-e licèvurǎ vaj anθ-e 

special thana le rromenqe I 

56. I admìsia e rromane siklǒvnenqi anθ-e licèvurǎ vaj anθ-e 

special thana le rromenqe II 

57. Lil kaθar o Rajko Djuić e Loredanaqe le Mihaly-osqi. O 

Slobodan Berberski 

58. Lil kaθar o Rajko Djurić le rajosqe le Sarau-esqe 

59. O Bajram Haliti, rromano xramosarno anθar i Sèrbia. Xoli 
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60. O Constantin Strobescu. O Màrko 

61. Marcel Kurtiade (Courthiade). Nakhle 990 Berś! Biandili jekh 

nàcia I 

62. Marcel Kurtiade (Courthiade). Nakhle 990 Berś! Biandili jekh 

nàcia II 

63. Palemdikhipen 

64. Agorutni evaluàcia 

Săptămâna „Școala altel”36 

Dacă Săptămâna „Școala altfel” a fost programată pe parcursul 

semestrului I, cele 4 ore aferente acestei săptămâni vor fi 

redistribuite în semestrul al II-lea pentru activități de ameliorare și 

dezvoltare.   

Săptămâna ...  

 

 

                                                        
36 Programul național „Şcoala altfel”se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia 

unității de învățământ. 
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Unitatea de învăţământ: ……………………….. 

Profesor: ................................................................ 

Disciplina: Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome 

Clasa: a VI-a 

Nr. ore/ săptămână: 1 oră   

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Ion Sandu, EDP 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 1 oră = 17 ore 
I.   1 1. Prezentarea manualului Săptămâna 1 

II. 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Unitatea 1 

Originea şi 

migrarea rromilor  

10  

2. India în context istoric vechi  

Săptămâna 2 

– 

Săptămâna 11 

3. Structuri sociale şi religioase în India 

4. Primele izvoare istorice cunoscute privind originea rromilor 

5. Prezenţa rromilor în Orientul Apropiat şi în Imperiul Bizantin  

6. Etimologiile termenilor „rrom” şi „ţigan” 

7. Aşezarea rromilor în spaţiul românesc şi realităţile social – 

economice din epocă 

8. Studiu de caz: Civilizaţia indiană 

9. Studiu de caz: Imperiul Bizantin 

10. Recapitulare  

11. Evaluare  

III. 

C 1.1  C 1.2   

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Unitatea a II-a 

Rromii. Identitate 

asumată şi 

identitate atribuită 

6 

12. Istoria orală – Mărturii ale memoriei colective 

Săptămâna 12 

 – 

Săptămâna 17 

13. Studiu de caz: Mostre folclorice – cântecele rrome, basmul şi 

povestirile rrome 

14. Repere ale culturii tradiţionale: Familia (Statutul copilului) şi 

comunitatea 

15. Neamurile de rromi 

16. Recapitulare 
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17.  Evaluare 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 1 oră = 17 ore 
I.  

C 1.1  C 1.2   

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Unitatea a II-a 

Rromii. Identitate 

asumată şi 

identitate atribuită 

6 

1. Ocupaţiile tradiţionale: Prelucrarea metalelor (fier, aramă, metale 

preţioase) 

Săptămâna 1 – 

Săptămâna 6 

2. Studiu de caz: Lăutăria 

3. Rromii în folclorul şi literatura română 

4. Recapitulare 

5. Evaluare  

6. Studiu de caz: Anton Pann 

II.  

C 1.1  C 1.2   

C 2.1  C 2.2  C 2.3 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Unitatea a III-a 

Statutul social, 

juridic şi economic 

avut de rromi în 

spaţiul românesc 

11 

7. Originea şi evoluţia robiei 

Săptămâna 7 – 

Săptămâna 17 

8. Starea de robie şi starea de servitute 

9. Modul de viaţă: Nomadism şi sedentarizare 

10. Organizarea socială a rromilor 

11. Forme de control şi de sancţiune intracomunitară 

12. Locul rromilor în economia Ţărilor Române 

13. Voievodatul ţiganilor (al rromilor) ca formă de autonomie 

14. Politici de asimilare iniţiate de împăraţii Imperiului Habsburgic, 

Maria Tereza şi Iosif al II-lea 

15. Rromii în scrierile iluministe  

16. Recapitulare  

17. Evaluare  
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Unitatea de învăţământ: ………………………. 

Profesor: ............................... 

Disciplina: Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome 

Clasa: a VII-a 

Nr. ore/ săptămână: 1 oră   

An şcolar: 2020-2021 

Manual: Delia Grigore, Petre Petcuț, Mariana Sandu 

Editura: Sigma 
 

Nr.crt. Competențe specifice Capitol/ Temă 
Nr. de 

ore 
Titlul lecţiei Perioada 

SEMESTRUL I: 17 săpt. x 1 oră = 17 ore 
I. 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

De la robie la 

emancipare în 

Europa modernă 

6 

18. Curentul aboliționist în societatea românească 

Săptămâna 1– 

Săptămâna 6 

19. Dezrobirea rromilor din Țara Românească 

20. Dezrobirea rromilor din Moldova 

21. A doua mare migrație a rromilor 

22. Rromii din Basarabia și Bucovina 

23. Recapitulare. Evaluare 

II. 

C 1.1  C 1.2   

C 2.1  C 2.2 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Un model cultural 

al rromilor – 

Rromanipen-ul 

5 

24. Conceptul de pur și impur 

Săptămâna 7 – 

Săptămâna 11 

25. Obiceiuri de familie. Ritualuri de căsătorie. Ritualuri legate de 

naștere și de copil 

26. Dreptul cutumiar. Justiția cutumiară,imaginea autorității, factorii 

de control și sancțiune socială în cultura tradițională rromă 

27. Dimensiunea magică a existenței. Dualismul Bine-Rău.  Imagini 

ale divinității. Imagini și celebrări ale supranaturalului 

28. Recapitulare. Evaluare 

III. 

C 1.1  C 1.2  C 1.3  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Rromii în perioada 

interbelică 
6 

29.  Integrare și asimilare.  

Săptămâna 12 – 

Săptămâna 17 

30. Emancipare politică și dificultăți sociale. 

31. „Problema” rromilor și măsuri discriminatorii 

32.  Deportarea rromilor în Transnistria.  

33. Acțiunile de evacuare în Transnistria 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

196 

34. Recapitulare Evaluare 

SEMESTRUL AL II-LEA: 17 săpt. x 1 oră = 17 ore 

III.  

C 1.1  C 1.2  C 1.3  

C 2.1  C 2.2  C 2.3 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Rromii sub 

dictatura 

comunistă 

9 

18. Modalități de asimilare și măsuri represive împotriva 

comunităților de rromi 

Săptămâna 1- 

Săptămâna 9 

19. Problemele social-economice ale rromilor 

20. Destrămarea comunităților tradiționale 

21. Tendințe de modificare în structura socio-culturală a populației 

rrome 

22. Studiu de caz: Rromii și politica pronatalistă a regimului 

Ceaușescu 

23. Studiu de caz: Relațiile dintre autorități și populația rromă 

24. Programul de integrare socială a rromilor din 1977 – 1983 

25. Recapitulare. 

26. Evaluare 

IV.  

C 1.1  C 1.2   

C 2.1  C 2.2  C 2.3 

C 3.1  C 3.2  C 3.3   

Comunitățile de 

rromi din 

România, după 

1989 

8 

27. Rromii- participanți la mișcările de protest împotriva regimului 

ceaușist 

Săptămâna 10 – 

Săptămâna 17 

28. Rromii și imaginea lor în orizontul local, național și european 

29. Studiu de caz: Relațiile rromilor cu populația majoritară 

30. Partide, asociații și fundații rrome 

31. Studiu de caz: principalele asociații/ fundații rrome din România 

32. Recapitulare finală 

33. Evaluare 

34. Studiu de caz: Rromii din România 
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Proiect didactic 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ........................................ 

DATA:  ........................................ 

CLASA: ........................................ 

ANUL DE STUDIU: II 

PROFESOR:    ........................................ 

ARIA CURRICULARA:  Limba şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba rromani 

TEMA: Duj ćhave  

TIPUL LECTIEI: predare-învăţare 

 

SCOPUL: 

Consolidarea  deprinderilor de citire corectă, conştientă, fluentă şi expresivă a unui text literar 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1 - să citească corect, cursiv şi expresiv  respectând semnele de punctuaţie; 

O2 - să identifice şi să explice cuvintele şi expresiile necunoscute; 

O3 - să folosescă cuvintele şi expresiile noi în alte contexte lingvistice; 

O4 - să formuleze răspunsuri corecte şi complete referitoare la conţinutul textului; 

O5 -  să trăiască bucuria reuşitei personale şi a clasei; 

O6 - să manifeste interes pentru participarea la lecţie şi dorinţă de afirmare. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic. 

 b) MATERIAL DIDACTIC: fişă de lucru, planşă cu cei doi copii. 

 c) FORME  DE ORGANIZARE: frontal, individual, perechi. 

RESURSE: 

a) BIBLIOGRAFICE: 

- Ministerul Educației Naționale, Programa școlară pentru clasa a II-a 

-  Limba şi literatura rromani, Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, EDP, Bucureşti, 2018 

b) TEMPORALE: 50 min. 

c) UMANE: ....... elevi;  

 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

199 

SCENARIUL DIDACTIC 
 
 

Secvenţele lecţiei 
Ob. 

Op. 
Conţinuturile învăţării 

Strategii didactice 

Evaluare 
Metode şi 

procedee 

Mijl. şi 

materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 
 

Organizarea colectivului de elevi în vederea bunei desfăşurări a 

lecţiei. 
  frontală 

 

2. (Re)actualizarea 

cunoştinţelor 

asimilate anterior 

 Se verifică lecţia anterioară „O laćho amal”. 

Se adresează elevilor următoarele întrebări: 

 Sar bućholas/ akhardǎs le duje ćhaven? 

 Sar sas e duj amala? 

 Kaj aj sosθar gele von? 

 So ande e duj ćhave and-e gone? 

 So sas p-i phurt/ p-o pòdo? 

 So siklǒvipen śaj te cirdǎs anθar i lèkcia „O laćho amal?” 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 individual 

frontal 

aprecieri verbale 

3.Captarea atenţiei  Se prezintă elevilor o planşă cu doi copii și cațiva galbeni.  

 Elevii vor sesiza legătura dintre tema lecției și imagine.  

 Elevii vor alcătui propoziții după imaginea dată. 

Conversaţia imagini  frontal  

4. Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 Se anunţă titlul lecţiei care urmează să fie studiată: Duj ćhave  

Sunt prezentate obiectivele lecției: la sfârşitul orei elevii vor fi 

capabili să desprindă semnificația globală a textului citit, să 

formuleze propoziţii cu  noile cuvinte. 

Conversaţia  frontal  

5. Dirijarea 

învăţării 

 

O1 

 

O2 

 

 

 
 

 

 

 

 

O3 

 

 

Se scrie pe tablă data, titlul, autorul; 

Se adresează elevilor câteva întrebări depre conţinut; 

Se citesc și se traduc cuvintele necunoscute de la „Lava maśkar e 

lava”: 

 butǎrno – harnic 

 děs – zi 

 gàlbeno – ban 

 kàko – unchi 

 nakhline – au trecut 

 petalomasqe – de potcovit  

 va - da 

Explicarea cuvintelor şi expresiilor noi se realizează cu    

   ajutorul elevilor. 

 

 

Lectura 

Lucrul cu 

manualul 

 

 
 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

manual 

 

frontal 

 

 

individual 

 

 
 

 

 

 

 

individual 

 

frontal 

aprecieri verbale 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

200 

 

 

 

 
 

 

O4 

Formarea pluralului pentru unele substantive: 

 děs – děsa 

 gàlbeno – gàlbenurǎ 

 kàko – kàkurǎ 

 naj – naja 

Alcătuirea de propoziţii cu noile cuvinte (oral). 

Se răspunde la întrebările formulate pe baza textului:  

 Kasθe gelo o barvalo kak? 

 Kasqe phendǎs o kak ke mekhela o sasto pesqo barvalipen? 

 Kaj thaj sosθar o kak bićhaldǎs/ tradǎs le ćhaven? 

 So kerdǎs aj so andǎs anθar o gav o baro phral? 

 So kerdǎs aj so andǎs anθar o gav o tikno phral? 

 So phendǎs o baro phral, kana o phuro kak ćhudǎs o lovo 

anθ-i jag?  

 So phendǎs o tikno phral, kana o phuro kak ćhudǎs vi pesqo 

gàlbeno anθ-i jag? 

 So phendǎs le tikne phralesqe o kak? 

 Tume sar kerdenas? 

 

Exerciţiul 

 

 

 
 

Exerciţiul 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

6. Fixarea 

cunoştinţelor  

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

O6 

Se solicită elevilor să rezolve în perechi sarcinile dintr-o 

fişă de lucru. 

Exerciţiul 

 

Conversaţia  

Explicaţia 

fişă de lucru În perechi 

frontală 

aprecieri verbale 

portofoliul 
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Se verifică modul în care elevii au rezolvat sarcinile din 

fiş de lucru şi se lămuresc eventualele probleme apărute. 
7. Aprecieri şi 

recomandări  

 Prezint elevilor concluziile personale şi îi evidenţiez pe aceia care au 

participat activ la lecţie. 

Conversaţia  frontal 

individual 

 

 

 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

202 

I dàta..................................      O anav............................................... 

 

 

 

Butǎqi fìsa 

 

 
 

1. Savo si o tìtulo e lekciaqo savi siklilǎm la aděs?  

 

O laćho amal 

Duj ćhave 

I doś 

 

2. Sode ćhave sas le phure rromes? 

 

nijekh ćhavo 

duj ćhave  

trin ćhave 

 

3. Cirden jekh lìnia kaθar sarkon ćhavo ka-i kerdi àkcia!  

 

o tikno ćhavo  gelǎs pesqe amalesθe te mangel love 

o baro ćhavo  gelǎs thaj kerdǎs butǐ e gaʒenθe 

 

4. Rangǎren o ćitro palal savo vakǎrel pes anθ-i propozìcia!  

 O phuro vakǎrel e duje ćhavença. 
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PROIECT  DE  LECŢIE 
 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

CLASA: a IV-a  

PROFESOR:  

DISCIPLINA: Limba şi literatura rromani 

SUBIECTUL: Phen tu manqe, ćhavorro! 

TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare 

SCOPUL: 

Consolidarea  deprinderilor de citire corectă, conştientă, fluentă şi expresivă a unui text literar 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 a. Cognitive: 

O1 - să citească corect, cursiv şi expresiv  respectând semnele de punctuaţie; 

O2 - să explice folosirea semnelor de punctuaţie şi ortografie din text; 

O3 - să identifice şi să explice cuvintele şi expresiile necunoscute; 

O4 - să folosescă cuvintele şi expresiile noi în alte contexte lingvistice; 

O5 - să formuleze răspunsuri corecte şi complete referitoare la conţinutul textului; 

O6 - să identifice sinonime,antonime şi diminutivepentru cuvinte date. 

 b. Afective: 

O7 - să trăiască bucuria reuşitei personale şi a clasei; 

O8 - să manifeste interes pentru participarea la lecţie şi dorinţă de afirmare. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic; 

 b) MATERIAL DIDACTIC: fişă de lucru, planşă reprezentând pădurea, picturi reprezentând imagini cu animale, CD. 

 c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, perechi  şi pe grupe a câte 4 elevi. 

 

RESURSE: 

d) BIBLIOGRAFICE: Limba şi literatura rromani, Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, Editura Didactică și Pedagogică, 

Bucureşti, 2018 

e) TEMPORALE: 45 min. 

f) UMANE: ..... elevi;  

EVALUARE: formativ-continuă 
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SCENARIUL LECŢIEI 
 

 

Secvenţele lecţiei 
Ob. 

Op. 
Conţinuturile învăţării 

Strategii didactice 

Evaluare metode şi 

procedee 

mijloace şi 

materiale 

didactice 

forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 - Organizarea colectivului de elevi în vederea bunei desfăşurări a 

lecţiei; 

  frontală  

2. (Re)actualizarea 

cunoştinţelor 

asimilate anterior 

 - Se verifică lecţia anterioara. 

- Se solicit elevilor să răspundă la întrebări şi să spună ce 

învăţătură tragem din textul „Lil Indiaθar”. 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

 individual 

frontală 

- modul cum au 

formulat răspunsurile 

3.Captarea atenţiei  - Se prezintă elevilor o planşă cu pădurea şi animalele din pădure. 

Se solicită elevilor să recunoască animalele de pe planşă şi să 
spună ce alte animale mai trăiesc în pădure. 

conversaţia imagini  frontal  

4. Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 - Se prezintă titlul lecţiei care urmează să fie studiată: Phen tu 

manqe, ćhavorro! 

- Elevii sunt informați că până la sfârşitul orei vor să fie capabili 

să citească corect, să formuleze propoziţii cu noile cuvinte şi să 

descopere mesajul textului. 

conversaţia  frontală  

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

O1 

 
O2 

 

O3 

 

O4 

 

- Se scrie pe tablă data, titlul, autorul. 

- Se realizează citirea model. 

- Se adresează câteva întrebări depre conţinut textului. 

- Elevii vor citi în gând poezia şi vor sublinia cuvintele / 

expresiile necunoscute 

- Se citeşte fiecare strofă şi se are în vedere explicarea cuvintelor 

noi 
- Explicarea cuvintelor şi expresiilor noi se realizează cu ajutorul 

elevilor 

- Elevii vor alcătui propoziţii cu noile cuvinte (oral); 

- Se face o citire selectivă a poeziei, timp în care se vor  

explica semnele de punctuaţie pentru a realiza o citire expresivă 

- Se extrag cuvintele care au terminaţia –orro (diminutivele) 

explicându-se modul în care s-au format 

conversaţia 

lectura 

lucrul cu manualul 

 

lectura 

explicativă 

explicaţia 
conversaţia 

exerciţiul 

 

explicaţia 

problematizarea 

 

 

 

manual 

 

frontală 

 

frontal 

 

 

individual 
 

frontală 

 

individual 

 

frontal 

 

 

 

 

 

-deprinderea de a citi 

coerent şi expresiv 
 

- capacitatea de a 

explica semnele de 

punctuaţie 

- capacitatea de a 

identifica cuvintele 

noi 

- priceperea de a scrie 

propoziţii cu noile 

cuvinte 

6. Fixarea O5  Se solicită elevilor să rezolve în perechi sarcinile  fişă de lucru În perechi - capacitatea de a 
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cunoştinţelor   

O6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O 7 

 

O8 

 

dintr-o fişă de lucru. 
1. Cirden jekh lìnia kaθar sarkon alav k-e lesqo sènso: 

 
rićhino  blăniţă 
pośtinorro miere 
pendexlin  urs 
lolanʒi  alun 
kiri  veveriţă 

avdĭn  furnică 
 
 
2. Thon –orro ka-e alava palal o dino modèlo: 

phral- phralorro 
grast -    ______________________ 
dand -    ______________________ 
gono -    ______________________ 
ćhavo -  ______________________ 

 
3. Xramosar so ʒivutre save ʒiven anθ-o veśorro arakhas anθ-i 

poezìa Phen tu manqe, ćhavorro! 
 

 Se verifică modul în care elevii au rezolvat 

sarcinile din cadrul fişei de lucru şi se lămuresc 

eventualele probleme apărute. 

Exerciţiul 

 

Conversaţia  

Explicaţia 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

identifica sensul 

cuvintele noi 

7. Realizarea feed-

back-ului 

 - Se vor face aprecieri verbale fronatle şi individuale. conversaţia  frontală  
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Limba și literatura maternă rromani 

Anul II de studiu 
 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 
 

1. Xramosaren e alava palal o dino modèlo!  

phral - phrala     jag - ____________________ 

phuro - ___________________  dad - ____________________ 

ćhavo - ___________________  muj - ____________________ 

kham - ___________________   kurko - ___________________ 
 

 

2. Xramosaren po jekh alav savo śirdel/ astarel and-e grafème: 

ś - __________________   ʒ- __________________ 

m - _________________   kh - _________________ 

x - ___________________    rr - __________________ 

k - __________________    ć - __________________ 

 
 

3. Keren e ʒute pala o modèlo! 

kalo - parno     uźo - __________________ 

opre - __________________   sano - _________________ 

tato - ___________________   nevo - _________________ 

baro - __________________    nasvalo - _______________ 

 

4. Ambolden ka-e pućhimata thaj xramosaren e arakhle fòrme and-o tabèlo! 

Kon? me tu vov voj ame tume von 

Kasθe? manθe tuθe lesθe laθe   lenθe 

Kasθar? manθar  lesθar  amenθar   

Kaça?        

 

5. Keren po jekh propozìcia e alavença: dad, dikhel, manθe. 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Limba și literatura maternă rromani 

Anul III de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Xramosaren palal svàko alav e silabenqo gin. 

dad .......................   dikhel .................. 

parno ....................  arakhel ................. 

ternipen ..................  angloivend ............. 

 

2. Xramosaren po jekh propozìcia savi te agorisarel pes anθ-o:  

viram/ pùnkto (.) ..................................................................................................... 

akharipnasqo sèmno (!) .......................................................................................... 

pućhipnasqo sèmno (?) ........................................................................................... 

 

3. Xramosaren e alava kaj si len amboldino/ mamujutno sènso!  

 

 baro ........................................... ćorro ................................................ 

 nasul ........................................  ʒivel  ................................................ 

 

4. Thov paśal svàko vortogràma po jekh trebutno alav: 

anθ-o…………………   k-o…………………  p-o……………………… 

anθ-i…………………   k-i…………………… p-e.............................  

 

5. Drabaren e pućhimata! Maj xramosaren po trin alava save te ambolden k-e 

dine pućhimata! 

 kasqo? - mirro, tirro, .........................,  ...........................,  ........................ 

 kasθar? - manθar, tuθar, ......................,  ..........................,  .........................  

 kaça? - mança, tuça, .............................,  ..........................,  ......................... 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Limba și literatura maternă rromani 

Anul IV de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

Drabaren bare dikhipnaça o telutno tèksto kaj te śaj te amboldes k-e mangimata: 
 

 Me kamav te vazdav jekh kher thaj kamav te anav nìśte rukha anθar o veś. 

Dikhav ke si tumen grasta thaj vurdona. Kana anen manqe laćhe rukha anθar o 

veś, me dav tumen po jekh gàlbeno panʒe rukhenθe.   

(I zor thaj i godǐ, palal o Jupter Borcoi) 

1. Xramosaren anθar o dino tèksto po jekh alav kerdo anθar jekh, duj thaj trin 

silàbe. Xulav len anθ-e silàbe. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

2. Keren e alavenqo butipen: veś, daj, pani. 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

3. Keren jekh propozìcia anθ-e savi te utilizisares e alava dikhav thaj grasten.  

................................................................................................................................ 
 

4. Xramosaren anθar o dino tèksto po jekh alav savo sikavel: 

 o gin: …………………………….....… 

 jekh butǐ: ……………………………… 

 i àkcia …………………………....…… 
 

5. Ambolden o dino tèksto anθ-i gaʒikani ćhib. 

………………………………………………………..…………………………….. 

…………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...................
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Limba și literatura maternă rromani 

Anul V de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

1. Thon anglal le substantìvurǎ dine maj tele o trebutno artìkulo, o vaj i:  

( ) amal, ( ) angrusti, ( ) anro, ( ) asǎv, ( ) baj, ( ) bakro, ( ) bibi, ( ) birovli, ( ) bori,    

( ) buzni, ( ) buzno, ( ) ćar, ( ) ćirikli, ( ) ćhaj, ( ) daj, ( ) dori, ( ) drom, ( ) gad.. 

 

2. Thon po jekh adźektìvo paśal e substantìvurǎ dine maj tele! 

………. birovli       ……… rromni        ……….ruv     ……..grastni 

………. guruvni      ………manuś        ……….śax    ………gav 

………..sap            ……… rukh         …..……. pori   ……… .kòkalo  

 

3. Thon le trebutne 

substantìvurǎ and-e ćuće thana! 

4. Xramosaren grafemença e 

dine ginavnǎ! 

Me sem leça ka-o ……………... 

Tu san laça ka-i………………... 

Vov si tuça ka-e………….…… 

Voj si mança ka-e…………….. 

1 - ................................................. 

8 - ................................................. 

15 - ................................................. 

27 - ................................................. 

 

5.  Xramosare and-o telutno tabèlo e fòrme e verbosqe „anel”.  

o 

ʒeno 
o akanutno vaxt o avutno vaxt o nakhlo vaxt 

me anav anava andem 

tu    

vov   andǎs 

voj    

ame  anasa  

tume anen   

von    
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Limba și literatura maternă rromani 

Anul VI de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Arakhen e avutne alavenqe sinonìmurǎ: vakǎrel, dàrurǎ, ruślo, trobal! Keren lença po jekh 

propozìcia! 

 

o dino alav o sinonìmo i kerdi propozìcia 

vakǎrel   

dàrurǎ   

ruślo   

trobal   

dùma   

 

2. Arakhen e avutne alavenqe antonìmurǎ: kinel, ućo, phuro, sano! Keren lença po jekh 

propozìcia! 

 

o dino alav o antonìmo i kerdi propozìcia 

kinel   

ućo   

phuro   

sano   

nasul   

 

3. Xramosaren po duj substantìvurǎ vaś e telutne mangimata! 

 ӡuvlikane navnǎ: ..........................., .....................................; 

 murśikane navnǎ: ..........................., ....................................; 

 khethane navnǎ: ............................., ....................................; 

 ververutne navnǎ: ..........................., ....................................; 

 ӡivdisarde navnǎ: ............................, ....................................; 

 biӡivdisarde navnǎ: .........................., .................................. . 
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4. Thon o definìto thaj o bidefinìto artìkulo, ka-o jekhipen thaj ka-o butipen, paśal e avutne 

substantìvurǎ: amal, murś, bibi, patrin, fòros, ćhaj, raj! 

 

i biartikulosqi 

fòrma 
o definìto artìkulo o bidefinìto artìkulo 

maćho o maćho e maćhe jekh maćho nìśte maćhe 

     

     

     

     

     

 

5. Pheren o telutno tàbelo e trebutne formença e verburenqe „phenel” thaj „xal”, ka-o 

konźunktìvo mòdo! 

 
 

o gin o ӡeno 
o konźunktìvo mòdo 

aresel ʒal 

jekhipen 

o I-to ӡeno   

o II-to ӡeno   

o III-to ӡeno 
  

  

butipen 

o I-to ӡeno   

o II-to ӡeno   

o III-to ӡeno   

 
 

6. Pheren e ćuće thana e trebutne 

formença e verbosqe „si”! Maj thon alava 

kaj te keren propozìcie 

7 Pheren o telutnno tabèlo e trebutne 

formença vaś o vèrbo „si”, kana sikavel i 

posèsia! 
 

Me som   man   

Tu   tut si tut 

Vov   les   

Voj   la   

Ame   amen si  

Tume   tumen   

Von   len   
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Limba și literatura maternă rromani 

Anul VII de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Xramosaren po trin alava save si anθar o bazutno vokabulàro save vakǎren palal: 

 

i famìlia e korposqe riga o vaxt/ i vrǎma 

   

   

   

 

2. Arakhen e avutne alavenqe sinonìmurǎ: 3. Arakhen e alavenqe antonìmurǎ 

del dùma - ......................................... ćaćipen - ......................................... 

traśal - ......................................... bokhalo - ......................................... 

ruślo - ......................................... asal - ......................................... 

 

4. Keren i klasifikàcia e avutne paśnavnǎnqe palal e siklile kritèrie: barvalo, kuć, bordo, 

terno, zèleno, lùngo, lolo, godǎver, melalo, gàlbeno. 

 

E tipikane rromane paśnavnǎ E paśnavnǎ line avere ćhiběnθar 

buxle tang paśbuxle tang 

baro nasul źïlto gri 

    

    

    

    

 

5. Xramosaren e avutne ginavnǎ grafemença! Keren e ordinàla ginavnǎ kaθar e avutne 

kardinàla ginavnǎ: 5, 11, 49, 60, 158.  

 

O gin I kardinàlo ginavni I ordinàlo ginavni 

2 duj dujto 

5   

11   

49   

60   

158   
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6. Thon e substantìvurǎ phral thaj phen ka-e dine kèzurǎ! 
 

O kèzo O pućhipen Jekhipen Butipen Jekhipen Butipen 

Nominatìvo kon? o phral e phrala i phen e phenǎ 

Akuzatìvo kas?     

Genitìvo 

kasqo?     

kasqi?     

kasqe?     

kasqe?     

 

7.Thon i sintàgma o tikno grast  ka-e kèzurǎ nominatìvo, akuzatìvo thaj genitìvo kèzo! 
 

O kèzo O pućhipen Jekhipen Butipen 

Nominatìvo kon? o tikno grast e tikne grasta 

Akuzatìvo kas?   

Genitìvo 

kasqo?   

kasqi?   

kasqe?   

kasqe?   

 

8. Thon e laćhe fòrme e verbosqe xal anθa o telutno tabèlo! 

 
 

I ʒenutni 

sarnavni 

O indikatìvo mòdo 

O akanutno 

vaxt 

O avutno vaxt 

sintetikani 

fòrma 

O avutno vaxt 

analitikani 

fòrma  

O 

imperfèkto 

O nakhlo 

vaxt 

me xav xava ka xav xavas xalǒm 

tu  xasa    

vov/ voj    xalas  

ame xas     

tume      

von   ka xan   
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Limba și literatura maternă rromani 

Anul VIII de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

DEL PES O TÈKSTO 

 „Sasas jekhvar duj rroma, save kerenas butǐ khethanes k-o jekh xulajesqi avlin but patǐvale 

sasas. 

 Kadala duj rroma sasas but laćhe amala thaj anθ-o jekh dǐves e kurkesqo, avindoj lenqo 

dives vesto, telǎrde anθ-o veś te kiden xuxurra. Von bućhonas Kòstja thaj 3ìkulo. Arakhle von but 

xuxurra. O Kòstja ćhudǎ o gad opral pesθe, phandǎ e baja thaj pherdǎ les xuxurra. 

 Kana boldile, astarde palal jekhe phurǎ, savǎ sas lan anθ-o dumo jekh angali Śukimata. Dine 

děs laćho thaj pućhen lan. 

 - Dej!e, e xuxurra si laćhe xamasqe? 

 - Laćhe, dej!e. Phenel i phuri, dikhindoj lenθe. 

 - Tha’ maśkar lenθe si vi kolenθar save keren nasul? 

 - Me ȝanav, dej!e, avena. 

 Äl duj rroma resle k-o kher e thagaresqo thaj, ȝandoj anθ-e lenqi livni, o Kostea phenel: 

 - 3ikule!a, phral!a, te kerav tuqe nìśte xuxurra sar kerel len tiri dej! 

 Thaj palal, uźǎrdǎ len, thovdǎ äl xuxurra, kerdǎ xamos, ćhutǎ les p-i sinia thaj astardilo te 

ćhinel o manro. Maśkar o vaxt, o 3ìkulo - sar sasas mulo bokhaθar - lilǎ duj var, trin var anθar e 

xuxurra thaj xutlo ka-o nakh e Kostjasqo, kaj andǎsas paj e xaningaθar ka-i sinia. 

 O Kòstja, patǎvindoj kä o 3ìkulo dilajlo, boldilo p-o jekh punro thaj naślo e xulajesθe, 

savesqe phendǎ sa so me phendem ȝi akana. O xulaj, o raj, gelo te dikhel so si e 3ikuloça, savo 

sasas anzardo anθ-o sovthan thaj e putarde jakhença. Daravdo, o xulaj pućhel les: 

 - 3ikule!a, san nasvalo? Thaj o 3ìkulo ći amboldel. O xulaj paśol maj but thaj maj pućhel 

jekhvar: 

 - 3ìkule!a, so kerdǎn, manuśa, si tuqe nasul? 

/…/ 

 - Na traśa, manuś!a, kä na-i te kerav tuqe khanć kodolesqe, kä me ći sem thaj nìći na semas 

dilo. Atunć, kana zumavdem anθar e xuxurra, faline man kadjal laćhe thaj, avindoj bokhalo, 

godǐsardem vi man kä ći aresen amenqe. Thaj baślem vi me, pherasesθe, thaj kana dikhlem kä vi tu, 

vi o xulaj patǎn man, phendem manqe: “Sosθar te na kerav manqe jekh lovorro?”. Xatǎrindoj, o 

Kòstja asajlo thaj lośajlo but. 

       (E xuxurra – palal o Nicolae Pandelicǎ) 

 

O JEKHTO SUBIJÈKTO 
 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe! 

O tìtulo O autòro E personàźurǎ 

   

 

2. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: traśajlo, thagar, phenel! 

.............................................. ............................................ ............................................... 
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3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin murśikane navnǎ/ substantìvurǎ! 

.............................................. ............................................ ............................................... 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin ʒenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven 

anθ-e savo kèzo si von! 

.............................................. ............................................ ............................................... 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin paśnavnǎ/adźektìvurǎ thaj sikaven savo 

substantìvo determinisaren von!  

.............................................. ............................................ ............................................... 

 

O DUJTO SUBIJÈKTO 

1. Nakhaven i sintàgma „o laćho amal” anθar savorre siklile kèzurǎ, ka-o jekhipen vi ka-o 

butipen! 

O kèzo O pućhipen Jekhipen Butipen 

Nominatìvo kon? o laćho amal e laćhe amala 

Akuzatìvo kas?   

Genitìvo 

kasqo?   

kasqi?   

kasqe?   

kasqe?   

Datìvo kasqe?   

Sociatìvo kaça?   

Vokatìvo -   

 

2. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „aresel” ka-e savorre vaxta e indikativone modosqe/ 

ćhandesqe! 

I ʒenutni 

sarnavni 

O indikatìvo mòdo 

O akanutno 

vaxt 

O avutno vaxt 

sintetikani 

fòrma 

O avutno vaxt 

analitikani 

fòrma  

O 

imperfèkto 

O nakhlo 

vaxt 

me aresav aresava kam aresav aresavas areslǒm 

tu      

vov/ voj      

ame      

tume      

von      

 

3. Xramosaren, anθ-e śtar-panз rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o phenipen: „Jekh laćho 

amal na xoxavel tut nijekvar!”!  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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BUTǍQI FÌŚA 
Anul I de studiu 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

1. Xramosar po jekh alav e grafemença: c, x, j, k, ś, ź, ʒ, ǎ, q. Ker e arakhle alavença po jekh 

propozìcia. 

I grafèma O alav I propozìcia 

ć   

k   

ś   

j   

z   
 

2. Xramosar o mamujutno/ amboldino lav vaś e dine alava. Ker po jekh propozìcia e arakhle 

alavença. 

sano ≠thulo   Mirre kakos si les jekh thulo bakro. 

kathe ≠........................................................................................................................ 

tele ≠........................................................................................................................... 

bikinel ≠....................................................................................................................... 

kalo ≠........................................................................................................................... 
 

3. Xulav e avutne alava anθ-e silàbe. Xramosar len palal kodoja anθ-o telutno tabèlo palal e 

silabenqo gin: lil, phuro, aresel, kinel, rromanes, mas, daj, ternipen, kan, raklo, ćhavo, gilabel, 

rroj, avel, akharel, baśavel. 

jekh silàba duj silàbe trin silàbe 

   

   

   

   

   
 

4. Pher o avutno tabèlo palal o modelo!  

Me  kerav Ame    Me   Ame  kinas 

Tu  keres Tume   Tu  kines Tume   

Vov   Von   Vov   Von   

Voj    Voj    

 

5. Pher o telutno tabèlo e trebutne alavença!  6. Xramosar e alava palal o dino modèlo!  

Kon? Avdǐves Iʒ dand – danda      

raklo - __________    

muj - __________     

pani - __________     

abǎv - __________    

bori - ________ 

baj - __________ 

phen - ___________ 

famìlia - __________ 

rromni - __________ 

Me kinav kindǒm 

Tu   

Vov   

Voj   

Ame   

Tume   

Von   
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BUTǍQI FÌŚA 

 
o II-to berś, i silàba, i rig 55 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Xulaven e avutne lava anθ-e silàbe: 
  

sas ....................................... 

jekhvar ................................ 

amala .................................. 

Marin .................................. 

ӡivenas ................................ 

gavesθe ................................ 

kana ..................................... 

barile ................................... 

avilăs ................................... 

vaxt ...................................... 

śkòla ..................................... 

akana ..................................... 

famìlia .................................... 

barvali .................................... 

dromesqo ................................ 

 

2. Drabaren e silàbe thaj xramosaren e arakhle alava: 
 

pa-lem ................. 

ki-ral ................. 

ko-ka-la ................. 

bo-kha-θar ................. 

go-dĭ-sa-rel ................. 

am-bol-del ................. 

kan-re ................. 

ko-do-les-qe ................. 

ma-ćhes-qe ................. 

xa-lem ................. 

  

3. Drabaren e alava, keren grùpe palal e silabenqo gin: mas, xal, goja, fòros, phral, godăver, 

kanre, śirdel, akana, śkolaθe, len, xoxavno. 

jekh silàba duj silàbe trin silàbe 

   

   

   

   

   

 

4. Keren po jekh propozìcia and-i savi te utilizisaren jekh alav kerdo andar: 

 

jekh silàba: ............................................................................................................................................ 

duj silàbe: ............................................................................................................................................ 

trin silàbe: ............................................................................................................................................ 

śtar silàbe: ............................................................................................................................................
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BUTǍQI FÌŚA 

 
o II-to berś, e vortogràme, i rig 73 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Drabaren e vortogràme thaj ćhinen i fòrma kaj na si laćhi! 

 

anθ-i / anθ-o gav 

anθ-o / anθ-i fòros 

anθ-e / anθ-i klàsa 

anθ-e / anθ-i piri 

anθ-i / anθ-e berśa 

anθ-o / anθ-e lil 

anθ-e / anθ-o alava 

anθ-i / anθ-e bar 

anθ-o / anθ-e ćhon 

anθ-i / anθ-e khera 

anθ-i / anθ-o alav 

anθ-o / anθ-e dǐvesa 

 

2. Thon k-o butipen e avutne sintàgme! 

 

anθ-o them .............................................. 

anθ-i vrăma ............................................. 

anθ-i xaning ............................................ 

anθ-o tѐksto ............................................. 

anθ-o śtartorro ............................................... 

anθ-i xurdelin ................................................. 

anθ-o vast ...................................................... 

anθ-o punro .................................................... 

 

3. Thon e trebutne vortogràme anθ-o, anθ-i, anθ-e paśal e avutne alava! 

 

................. piri 

................. pirǎ 

................. them 

................. thema 

................. gav 

................. gava 

................. fòros 

................. fòrurǎ 

................. kher 

................. khera 

................. bar 

................. barǎ 

 

4. Keren po jekh propozìcia e avutne vortogramença: anθ-o, anθ-i, anθ-e! 

 

anθ-o: .................................................................................................................................................... 

anθ-i: ............................................................................................................................. ....................... 

anθ-e: ............................................................................................................................. ....................... 
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BUTǍQI FÌŚA 

 
o IV-to berś, o numeràlo, e riga 24-25 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Xramosaren grafemença e avutne sade ginavnă:  

1 .................................... 

3 .................................... 

8 .................................... 

10 .................................... 

20 .................................... 

30 .................................... 

40 .................................... 

50 .................................... 

100 .................................... 

2. Xramosaren grafemença e avutne buxle buxle ginavnă:  

18 .................................... 

27 .................................... 

32 .................................... 

44 .................................... 

55 .................................... 

66 .................................... 

73 .................................... 

81 .................................... 

92 .................................... 

 

3. Ambolden thaj xramosaren anθ-i rromani ćhib e avutne ginavnă: 

primul ................................. 

al doilea ............................. 

al cincilea ........................... 

al optulea ............................ 

al douăzecilea ..................... 

al treizecilea ....................... 

al patruzecilea .................... 

al cinzecilea ........................ 

al saptezecilea .................... 

 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib: 

Eu am o familie mare formată din 11 persoane: mama, tata, bunicul, bunica, mătușa, un unchi, 3 

surori, un frate și eu. Noi locuim în satul Tămaśda, la 62 de km de orașul Oradea și la 25 km de 

orașul Salonta, în satul Tămașda. 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ ................ 

.................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................................ 
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BUTǍQI FÌŚA 

 
o IV-to berś, o subtantìvo, e riga 43-45 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Xramosaren po panӡ substantìvură save anavăren: 

ӡivutre .................................................................................................................................................... 

bută ........................................................................................................................................................ 

e naturănqe fenomѐnură ........................................................................................................................ 

 

2. Thon anglal e avutne substantìvurǎ o trebutno artìkulo: „o”, „i” vaj „e”! 

(.....) phal, (.....) barvalipen, (.....) xer, (.....) briśind, (.....) amal, (.....) grasta, (.....) veś, (.....) piră, 

(.....) dori, (.....) rang, (.....) resutni, (.....) iv, (.....) xaning, (.....) Fabian, (.....) fòro(s), (.....) gava. 

 

3. Den pen e avutne navnă/ substantìvurǎ: 

ruv, śośoj, buzni, Devel, ćirikli, xer, resutni, dĭves, veś, thagar, famìlia, Ina, phral, phen, dad, daj, 

phuro, texàra, jakh, Europa, amalni, drom, manro, xaning, phuri, Arad, xar, dud, ćhon, pani, vak, 

Adrian. 

 

a) Xulaven e substantìvurǎ and-e duj grùpe, palal o gèndero: 

murśikane substantìvură ӡuvlikane substantìvură 

ruv buzni 
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b) Nakhen e substantìvurǎ k-o butipen palal o modѐlo: ruv - ruva, buzni - buznă. 
 

murśikane substantìvură ӡuvlikane substantìvură 

ruv-ruva buzni-buznǎ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

c) Xulaven e substantìvurǎ anθ-e duj grùpe palal o ӡivdisaripen/ o biӡivdisaripen: 

ʒivdisarde substantìvură biʒivdisarde substantìvură 

ruv dǐves 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

d) Xulaven e substantìvurǎ anθ-e duj grùpe palal o ćhand: 

 khethane substantìvură: ruv, ................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 ververutne substantìvură: Devel, ........................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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BUTǍQI FÌŚA 
o IV-to berś, o pronòmbro, e riga 48-49 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Ambolden and-i rromani ćhib e avutne sintàgme:  

tatăl meu ............................. 

mama mea ........................... 

frații mei ............................. 

surorile mele ....................... 

bunicul nostru ..................... 

școala noastră .................... 

câinii noștri ........................ 

casele noastre ..................... 

al lui ................................. 

a lui .................................. 

ai lui ................................. 

ale lui ................................ 

 

2. Keren po jekh propozìcia and-i savi te utilizisaren: 

- jekh ӡenutni sarnavni „me” …………………………………………………………………………. 

- jekh ӡenutni sarnavni „man” …………………………………………………………………..……. 

- jekh ӡenutni sarnavni „mirro” ………………………………………………………………………. 

- jekh ӡenutni sarnavni „manqe” …………………………………………………………………..…. 

 

3.Xramosaren and-o dino tabèlo e laćhe fòrme e ʒenutne pronombrosqe! 

Pućhipen 

Jekhipen Butipen 

O ʒeno O ʒeno 

I-to II-to 
III-to 

m.l. 

III-to 

ʒ.l. 
I-to II-to III-to 

Kon? me tu vov voj ame tume von 

Kas? man tut les     

Kasqe? mirro tiro lesqo laqo amaro tumaro lenqo 

Kasqi? mirri       

Kasqe? mirre       

Kasqe? mirre       

Kasqe? manqe tuqe      

Kasθe? manθe tuθe      

Kasθar? manθar       

Kaça? mança       
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BUTǍQI FÌŚA 
o IV-to berś, o adźektìvo, e riga 52-53 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Thon po jekh adźektìvo paśal e avutne substantìvură:  

............................. grast 

............................. kermuso 

............................. xerni 

............................. xaning 

............................. baśno 

............................. kaxni 

............................. sap 

............................. źàmba 

............................. ćhaj 

............................. dad 

............................. daj 

............................. gav 

 

2. Ambolden thaj nakhaven e avutne sintàgme (jekh paśnavni + jekh navni) k-o butipen palal o 

modѐlo: 

I fòrma andar i rumunikani 

ćhib 

I fòrma andar i rromani ćhib 

ka-o jekhipen 

I fòrma andar i rromani ćhib 

ka-o butipen 

iapă albă i parni grastni e parne grastnă 

mama bătrână   

câinele bun   

iarba verde   

mărul roșu   

băiatul înalt   

bărbatul gras   

inimă mare   

casă curată   

fata slabă   

 

3. Keren po jekh propozìcia and-i savi te utilizisaren: 

- o adźektìvo „tikno” …………………………………………………………………………. 

- o adźektìvo „tikni” …………………………………………………………………………. 

- o adźektìvo „tikne” …………………………………………………………………………. 

- o adźektìvo „tikne” …………………………………………………………………………. 
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BUTǍQI FÌŚA 

o IV-to berś, o vèrbo, e riga 57-58 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Del pes e avutne alava andar i zervi kolòna. Alosaren maśkar e dine lava, e vѐrbură/ e 

kernavnă thaj xramosaren len and-i kolòna andar i ćaći rig! 

E dine alava E vèrburǎ 

kher, kerela, manro, vazdav, rikono, vov, 

rangăres, tuqe, xas, xer, phendem, phen, daj, del 

dùma, si, siklărni, sikavel, siklăres, śil, baro, 

barăres, kamas, kham. 

..................................., ........................................ 

..................................., ........................................ 

..................................., ........................................ 

..................................., ........................................ 

..................................., ........................................ 

..................................., ........................................ 

 

2. Thon e avutne kernavnă k-o akanutno vaxt, k-o avutno vaxt thaj k-o nakhlo vaxt, palal o 

modѐlo! 

O vèrbo o akanutno vaxt o avutno vaxt o nakhlo vaxt 

kerel me kerav me kerava me kerdem 

alosarel me ............................. me ............................. me ............................. 

rugisarel me ............................. me ............................. me ............................. 

kamel me ............................. me ............................. me ............................. 

xramosarel me ............................. me ............................. me ............................. 

ʒal me ............................. me ............................. me ............................. 

 

3. Nakhaven o vèrbo „soven” ka-o akanutno vaxt thaj keren po jekh propozìcia palal o dino 

modèlo! 

O ʒeno O vèrbo „sovel” k-o akanutno vaxt I kerdi propozìcia 

me sovav Me sovav and-jekh kovlo sovthan. 

tu   

vov   

voj   

ame   

tume   

von   
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BUTǍQI FÌŚA 
o IV-to berś, o subijèkto, o predikàto, e riga 74-77 

 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Cirden jekh lìnia telal o subijѐkto thaj duj 

lìnie telal o predikàto andar e avutne propozìcie. 

2. Drabaren thaj ambolden and-i gaʒikani 

ćhib e dine propozìcie 

O Fabian anel i dori.  

Me kerdem e butăqi fìśa.  

E siklŏvne ӡan k-i śkòla.  

I Maria thaj o Robert rangăren e lila.  

I ambrol, i phabaj vi o akhor si e maj laćhe pherra.  

 

3. Keren propozìcie and-e save e dine alava te aven subijèkturǎ! 

 

O dino alav kaj si subijèkto I kerdi propozìcia and-i savi o dino alav si subijèkto 

Ana I Ana si mirri maj laćhi amalin. 

ame  

o briśind  

o siklǎrno  

i śkòla  

i daj  

 

4. Keren propozìcie and-e save e dine alava te aven predikàturǎ! 

 

O dino alav kaj si predikàto I kerdi propozìcia and-i savi o dino alav si predikàto 

ʒas Ame ʒas and-o fòros te kinas paramićenqe lila, 

kinela  

areslǒm  

kerel  

phenen  

avela  
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

 

Dikhen e imàgine thaj xramosaren so keren e ʒene anθar lenθe?   

 

             

                   
 Voj sovel.       ____________________       ____________________ 

 

                                    
____________________       ____________________       ____________________

              

                                        
____________________        ____________________     ____________________  

 

 

                   
 

___________________        ___________________        ___________________ 
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

 

Dikhen e imàgine thaj xramosaren savi si i profèsia e ʒenenqi?   

         

                     
 ___________________ ___________________ ___________________  

       
 ___________________ ___________________ ___________________ 

             

                 
            

 ___________________ ___________________ ___________________ 

             

   

             

 ___________________ ___________________ ___________________  



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 

_____________________________________________________________________________ 

230 

BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

Dikhen e imàgine thaj xramosaren telal lenθe e ʒivutrenqo anav.  

Kana kamen, aśti te ćhinen lenqo anav kaj si xramosardo maj tele thaj te ćatren 

les ka-o trebutno than! 

 

                          

            

     

              

                    

             

              

BALO  GRAST  ŚOŚOJ  BAKRI 

BUZNI  GURUVNI  ƷUKEL MÙCA 

BAŚNO KAXNI  RAĆNI  PAPIN 
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

Dikhen i imàgina thaj xramosaren save si  e korposqe riga! 
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

Dikhen e imàgine thaj ćhinen jekhe liniaça e alava kaj na sikaven so si anθ-e 

lenθe. 

       

            i sir / i purum   o akhor / o dudum  o ćhavo / i ćhaj 

 

.........................................     ........................................     .................................. .............. 

 

       

 o vurdon / o trìno      o grast / o balo   i momeli / i meseli  

 

.........................................     ........................................     .................................. .............. 

 

       

 o kher / i khangeri  i luludǐ / o kaśt      o anro / o manro 

 

.........................................     ........................................     ................................................ 
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

1. Rangǎren/ kolorinen e geometrikane fòrme e rangǎça/ koloraça savǎqo anav si 

xramosardo telal lenθe!  

 

  

             

             

  

       bodlo          gàlbeno       lolo      zèleno 

 

             

             

 

         maro            ranćalo      kalo     violèto 

 

2. Pher e propozìcie e alavença save 

sikaven jekh rang/ kolòra!  

Man si man …................... jakha. 

I ...............phabaj si p-i sìnia. 

E bibăqe bala si ........................ 

Ame xas ....................drakha. 

O ćeros/ o devel si .................................. 

3. Arakhen po maj but ranga/ kolòre! 

 

 

4. Keren po jekh propozìcia e dine alavença! 

 

lolo: ……………………………………………………………………………………..……… 

kalo: ……………………………………………………………………………………………… 

zèleno: …………………………………………………………………………………………… 

parno: …………………………………………………………………………………………… 
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 

 
1. Drabaren e alava thaj thon len k-e lenqo than: ambrol, phabaj, sir, dudum, purum, drakh, 

morkoj, akhor, lolă, śax, kilav, banàna, kolompìrǎ, portokàla. 

   LEGÙME      FRÙKTURĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pher e propozìcie e alavença save 

sikaven e frukturenqo anav!  

Les  si les duj gàlbena ...................................... 

Les ćajlǒl les e lole ........................................... 

Kana e ............................... si pake, von si maro. 

................................na barǒn and-o amaro them. 

Andar e ……………………...….. kerel pes mol. 

3. Arakhen po maj but frùkturǎ! 

 

 

4. Keren po jekh propozìcia e dine alavença! 

 

purum: ……………………………………………………………………………………..……… 

sir: …………………………………………………………….…………………………………… 

kolompìrǎ: ………………………………………………………………………………………… 

zelenimata: ………………………………………………………………………………………… 
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BUTǍQI FÌŚA 
 

 

O anav thaj angloanav: .................................................................. 

I dàta: ................................................................................. 

 
1. Dikhen e gina thaj xramosaren o gin kaj trebal! 

 

1, 2, 3, … 10: jekh, ………….., trin, ………….., panʒ, ……….., efta, ………….., enă, …………..  

10, 9, 8, … 1: deś, ………….., oxto, ………….., śov, ………….., śtar, ………….., duj, ………….. 

1, 3, 5, 7 9: jekh, trin, ………….., efta, …………….. 

2, 4, 6, 8, 10: duj, ………….., śov, ………….., deś 

 

2. Xramosaren sode sikavel svàko ćàso!  

 

3. Arakhen e gina kajθar o 1 k-o 10! 

 

 

4. Keren po jekh propozìcia e dine alavença! 

 

jekh: ……………………………………………………………………………………….……… 

oxto: ………………………………………………………….…………………………………… 

enǎ: …………………………………………………………………………………………..…… 

deś: ………………………………………………………………………………………………… 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul III de studiu - GIMNAZIU 

 

 Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  
 

 

DEL PES O TÈKSTO 

 

„Sasas jekhvar jekh phuro rrom but barvalo thaj patǐvalo, thaj, bezexenθe, na sasas les 

ćhave. Anθ-jekh děs, зal vov pesqe phralesθe, saves sas les duj ćhave, thaj phenel lesqe: 

- Dikhen, mirre ćhavalen, me sem but phuro thaj ći maj aśtiv te kerav butǐ. Si man jekh baro 

kher, guruva, grasta thaj vurdon, bakrǎ thaj but aver, saven, kana merava, kamav te mukhav len 

kodolesqe maśkar tumenθe savo si maj laćho butǎrno thaj maj patǐvalo. Kodolesqe, phenel o phuro, 

mangav tumen te зan anθ-o gav te keren butǐ thaj savo kerela maj but love anθa trin děsa p-e pesqi 

butǐ kodova te avel te beśel anθ-o kher murro. 

Sigo, ël duj phrala telǎrdine anθ-o gav te rodent e keren butǐ. Akana, o baro phral, palal so 

godǐsarel pes jekh cïra, зal pesqe amalesθe thaj phenel lesqe sa i paramìći: 

- Amala, de man jekh gàlbeno thaj, kana avava barvalo thaj lǎva o kher e phuresθar, anava les 

palpale thaj vi maj but. 

O kolaver phral, maj tikno, gelo anθ-o gav thaj trin děsa kerdǎs butǐ le gaзenθe, saven sas len 

grasta petalomasqe, laćharipnasqe kïkavǎ vaj te kerel aver butǐ. 

Avel o baro ćhavo thaj phenel: 

- Dikh, kàko, andem tuqe jekh gàlbeno palal mirri butǐ thaj nić na nakhline ël trin děsa! – 

xoxavel les o ćhavo. 

O phuro liel o lovo, dikhel lesθe thaj ćhudel les anθ-i jag. O ćhavo ći phenel khanć. 

Avel o tikno ćhavo thaj phenel: 

Dikh, kàko! Andem me tuqe jekh gàlbeno palal mirri butǐ anθa kadala trin děsa. 

O phuro, palem liel o lovo thaj ćhudel les anθ-i jag. Kana dikhlǎs o ćhavo, sigo xutel thaj le 

duje vastença rodel te ankalavel o lovo anθar i jag. O phuro rrom asal atùnć thaj phenel: 

- Va, va, kadja si! Tu, ćhavea, kerdǎn butǐ phares vaś kadava lovo! 

Kadja, зanas vi ame ke o xoxavipen si les punre xarne.” 

(Duj ćhave - palal o Źupter Borkoj) 
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O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

           6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e mamujutne alava/ antonìmurǎ vaś: butǎrno, xarno, rǎt, sigo, amalipen!  

             5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз murśikane зivdisarde navnǎ/ substantìvurǎ! 

                 5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto trin ginavnǎ/ numeràlurǎ!     

           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto śtar зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ!        

           4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз paśnavnǎ/ adźektìvurǎ!    

                5 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savo si o subijèkto thaj o predikàto anθar i propozìcia: „O kolaver phral, maj tikno, 

gelo anθ-o gav.” !          4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven e kernavnǎ/ e vèrburǎ „ćhudel” thaj „ternǒvel” ka-o akanutno vaxt!     

           12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e śtar-panз rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „O xoxavipen 

si les punre xarne!”!         10 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       16 pùnkturǎ 

 

a) Aici, în orașul Focșani, au venit elevii rromi din mai multe orașe și sate. 

 b) Când voi termina clasa a VIII-a voi alege să merg la cel mai bun liceu din oraș. 

 c) Părinții mei m-au învățat să spun mereu adevărul. 

 d) De Paște voi pleca cu fratele meu și mătușa mea la biserică! 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul III de studiu - LICEU 

 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO 

„Sasas jekhvar jekh phuro rrom but barvalo thaj patǐvalo, thaj, bezexenθe, na sasas les 

ćhave. Anθ-jekh děs, зal vov pesqe phralesθe, saves sas les duj ćhave, thaj phenel lesqe: 

- Dikhen, mirre ćhavalen, me sem but phuro thaj ći maj aśtiv te kerav butǐ. Si man jekh baro 

kher, guruva, grasta thaj vurdon, bakrǎ thaj but aver, saven, kana merava, kamav te mukhav len 

kodolesqe maśkar tumenθe savo si maj laćho butǎrno thaj maj patǐvalo. Kodolesqe, phenel o phuro, 

mangav tumen te зan anθ-o gav te keren butǐ thaj savo kerela maj but love anθa trin děsa p-e pesqi 

butǐ kodova te avel te beśel anθ-o kher murro. 

Sigo, ël duj phrala telǎrdine anθ-o gav te rodent e keren butǐ. Akana, o baro phral, palal so 

godǐsarel pes jekh cïra, зal pesqe amalesθe thaj phenel lesqe sa i paramìći: 

- Amala, de man jekh gàlbeno thaj, kana avava barvalo thaj lǎva o kher e phuresθar, anava les 

palpale thaj vi maj but. 

O kolaver phral, maj tikno, gelo anθ-o gav thaj trin děsa kerdǎs butǐ le gaзenθe, saven sas len 

grasta petalomasqe, laćharipnasqe kïkavǎ vaj te kerel aver butǐ. 

Avel o baro ćhavo thaj phenel: 

- Dikh, kàko, andem tuqe jekh gàlbeno palal mirri butǐ thaj nić na nakhline ël trin děsa! – 

xoxavel les o ćhavo. 

O phuro liel o lovo, dikhel lesθe thaj ćhudel les anθ-i jag. O ćhavo ći phenel khanć. 

Avel o tikno ćhavo thaj phenel: 

Dikh, kàko! Andem me tuqe jekh gàlbeno palal mirri butǐ anθa kadala trin děsa. 

O phuro, palem liel o lovo thaj ćhudel les anθ-i jag. Kana dikhlǎs o ćhavo, sigo xutel thaj le 

duje vastença rodel te ankalavel o lovo anθar i jag. O phuro rrom asal atùnć thaj phenel: 

- Va, va, kadja si! Tu, ćhavea, kerdǎn butǐ phares vaś kadava lovo! 

Kadja, зanas vi ame ke o xoxavipen si les punre xarne.” 

(Duj ćhave - palal o Źupter Borkoj) 
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O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 
1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

           6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e mamujutne alava/ antonìmurǎ vaś: butǎrno, xarno, rǎt, sigo, amalipen!  

           5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз murśikane зivdisarde navnǎ/ substantìvurǎ! 

                 5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto trin ginavnǎ/ numeràlurǎ!     

           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto śtar зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ!        

           4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз paśnavnǎ/ adźektìvurǎ!    

                5 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savo si o subijèkto thaj o predikàto anθar i propozìcia: „O kolaver phral, maj tikno, 

gelo anθ-o gav.” !          4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven e kernavnǎ/ e vèrburǎ „ćhudel” thaj „ternǒvel” ka-o akanutno vaxt!     

           12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e śtar-panз rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „O xoxavipen 

si les punre xarne!”!        8 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       12 pùnkturǎ 

 

a) Aici, în orașul Focșani, au venit elevii rromi din mai multe orașe și sate. 

 b) Când voi termina clasa a VIII-a voi alege să merg la cel mai but liceun din oraș. 

 c) Părinții mei m-au învățat să spun mereu adevărul. 

 d) De Paște voi pleca cu fratele meu și mătușa mea la biserică! 

5. Keren po jekh propozìcia e vortogramença: anθ-o, k-aśti, p-e!   6 pùnkturǎ 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul IV de studiu - GIMNAZIU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO: 

 

„Sasas jekh baro rukh, jekhe themesθe. Opre beśelas jekh daj kakaràśka, kaj tatǎrelas pesqe 

anre. Kana biandile e ćhavrǎ, avilo o kalo sap thaj xalǎ len. Kadja, jekhvar, dujvar, trinvar... I 

kakaràśka, rovindoj, geli an-jekh aver rukh. O kalo sap palal laθe. Sar зalas voj jekhe neve 

rukhesθe, o kalo sap arakhelas la thaj xalas laqe ćhavrěn. 

Anθ-jekh dǐves, i kakaràśka maladili la resutnǎça. I resutni sasas amalni laça thaj biamalni le 

sapeça. Voj phendǎs laqe:  

- Sosθar na mudares le sapes? 

I kakaràśka dias la` anglal: 

- Sar te mudares les? Vov si but viśalo aj zoralo! 

I resutni dias la` godǐ aj phendǎs: 

- Зa ka-i derǎv, kothe avela, svàko dǐves, o raklo le thagaresqo te najol. Vov mukhel pesqe 

gada paśal jekh luvorro thaj lesqe manuśa aźukeren les othe ka-i ućhalin. Vov mukhela kothe vi 

pesqi angrusti. Texarinǎθe, tu ka ćores lesθar kodoja angrustni aj ingeres la ka o than e kale 

sapesqo. 

Kadja kerdǎs i kakaràśka. Kana najilo e thagaresqo raklo, voj ćordǎs i bari lesqi angrustni 

thaj sig-sig xurǎndili te ingerel la ka-o than kaj beśelas o kalo sap. Uśtile savorre manuśa le 

thagaresqe thaj prastandile palal laθe. Line barra, line kaśta, ama n-aśtisarde te resen la. 

Kana i kakaràśka resli k-o rukh, kaj, tele, sasas i xïv le sapesqi, ćhudǎs i angrustik andre. E 

manuśa dikhle la, tha` kana zumavde te lien i angrustni, śunde i śol le sapesqi: „śiiii!”. Inkaldǎs o 
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sap pesqo śero thaj lias te mudarel le manuśen, tha` von kaśtença, barrença kerde les sar jekh 

mulikani porr, mudarde les! Palal, line i angrustik thaj gele-θar. 

Kadja, i kakaràska d-aśtisardǎs te barǎrel pe ćhavrěn bi te maj avel la traś.” 

   (I kakaràśka thaj o kalo sap – adaptisardi kaθar o Marcel Courthiade) 

 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

           6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: kaśt, mothovel, їmpäràto, daral, amboldel!   

           5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз зuvlikane biзivdisarde navnǎ/ substantìvurǎ! 

                 5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto trin alava anθ-e save si postpozicionàlo grafème!  

           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto śtar paśnavnǎ/ adźektìvurǎ!         

              4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ!  

                      5 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savo si o subijèkto thaj o predikàto anθar i propozìcia: „Sasas jekh baro rukh, 

jekhe themesθe.” !         4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

4. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

5. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „arakhel” ka-o akanutno, o avutno thaj ka-o nakhlo vaxt!   

           12 pùnkturǎ 

6. Xramosaren, anθ-e panз-śov rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „So tut na 

ćajlǒl tut, averesqe na ker!”!       10 pùnkturǎ 

7. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       16 pùnkturǎ 

 

a) Aici, la Focșani, am întâlnit mulţi copii frumoși, deştepti și respectuoși.  

 b) Şcoala mea este la fel de frumoasă precum este Școala din Slobozia Bradului.  

 c) Ieri am fost la fratele lui, azi merg la sora ei, iar mâine voi merge la surorile ei.  

 d) De Paşte, voi pleca la bunica din partea tătului, unde voi mânca ouă roşii, carne şi multe 

prăjituri. 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul IV de studiu - LICEU 

 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

 

DEL PES O TÈKSTO: 

 „Sasas jekh baro rukh, jekhe themesθe. Opre beśelas jekh daj kakaràśka, kaj tatǎrelas pesqe 

anre. Kana biandile e ćhavrǎ, avilo o kalo sap thaj xalǎ len. Kadja, jekhvar, dujvar, trinvar... I 

kakaràśka, rovindoj, geli an-jekh aver rukh. O kalo sap palal laθe. Sar зalas voj jekhe neve 

rukhesθe, o kalo sap arakhelas la thaj xalas laqe ćhavrěn. 

 Anθ-jekh dǐves, i kakaràśka maladili la resutnǎça. I resutni sasas amalni laça thaj biamalni le 

sapeça. Voj phendǎs laqe:  

 - Sosθar na mudares le sapes? 

I kakaràśka dias la` anglal: 

 - Sar te mudares les? Vov si but viśalo aj zoralo! 

 I resutni dias la` godǐ aj phendǎs: 

 - Зa ka-i derǎv, kothe avela, svàko dǐves, o raklo le thagaresqo te najol. Vov mukhel pesqe 

gada paśal jekh luvorro thaj lesqe manuśa aźukeren les othe ka-i ućhalin. Vov mukhela kothe vi 

pesqi angrusti. Texarinǎθe, tu ka ćores lesθar kodoja angrustni aj ingeres la ka o than e kale 

sapesqo. 

 Kadja kerdǎs i kakaràśka. Kana najilo e thagaresqo raklo, voj ćordǎs i bari lesqi angrustni 

thaj sig-sig xurǎndili te ingerel la ka-o than kaj beśelas o kalo sap. Uśtile savorre manuśa le 

thagaresqe thaj prastandile palal laθe. Line barra, line kaśta, ama n-aśtisarde te resen la. 

 Kana i kakaràśka resli k-o rukh, kaj, tele, sasas i xïv le sapesqi, ćhudǎs i angrustik andre. E 

manuśa dikhle la, tha` kana zumavde te lien i angrustni, śunde i śol le sapesqi: „śiiii!”. Inkaldǎs o 

sap pesqo śero thaj lias te mudarel le manuśen, tha` von kaśtença, barrença kerde les sar jekh 

mulikani porr, mudarde les! Palal, line i angrustik thaj gele-θar. 

 Kadja, i kakaràska d-aśtisardǎs te barǎrel pe ćhavrěn bi te maj avel la traś.” 

   (I kakaràśka thaj o kalo sap – adaptisardi kaθar o Marcel Courthiade) 
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O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 

6. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

           6 pùnkturǎ 

7. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: kaśt, mothovel, їmpäràto, daral, amboldel!   

           5 pùnkturǎ 

8. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз зuvlikane biзivdisarde navnǎ/ substantìvurǎ! 

                 5 pùnkturǎ 

9. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto trin alava anθ-e save si postpozicionàlo grafème!  

           3 pùnkturǎ 

10. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto śtar paśnavnǎ/ adźektìvurǎ!         

              4 pùnkturǎ 

11. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ!  

                      5 pùnkturǎ 

12. Xramosaren savo si o subijèkto thaj o predikàto anθar i propozìcia: „Sasas jekh baro rukh, 

jekhe themesθe.” !         4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „arakhel” ka-o akanutno, o avutno thaj ka-o nakhlo vaxt!   

           12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e panз-śov rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „So tut na 

ćajlǒl tut, averesqe na ker!”!       8 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!        12 pùnkturǎ 

 

a) Aici, la Focșani, am întâlnit mulţi copii frumoși, deştepti și respectuoși.  

 b) Şcoala mea este la fel de frumoasă precum este Școala din Slobozia Bradului.  

 c) Ieri am fost la fratele lui, azi merg la sora ei, iar mâine voi merge la surorile ei.  

 d) De Paşte, voi pleca la bunica din partea tătului, unde voi mânca ouă roşii, carne şi multe 

prăjituri. 

5. Xramosaren śov rromane phenimata vaj provèrburǎ!     6 pùnkturǎ 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul V de studiu - GIMNAZIU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO: 

„Amenθe, anθ-o gav, зivelas jekh but pherasutno phuro, o Petràke. Les maj sasas les jekh 

phral, o Mihaj, maj terno, saves ći maj dikhlǎsas les opre-tele trine berśenθar. Ćaćipnasθe ke 

kodova sas unзilo lesqe lovença, panзe śelença, tha’ nić kadja te na maj avel te dikhel pesqe 

phrales, le maj bares...! 

Bićhaldǎs vov vi pośtaqo lilorro, tha’ khanćesqe. So godǐsarel o Petrake, so nić, anθ-jekh 

ges kerel pes mulo. Sig, pesqi rromni gelǎs te del telefòno k-o Mihaj, anθ-o gav, te phenel lesqe i 

bari bibaxt. 

Thaj avilǎs sig o Mihaj, e vurdoneça, but xolǎriko, thaj liel te rovel, bare asvinença, sar palal 

jekh but kamlo phral. Anθ-o kher, i Agustìna, jekh phuri rromni, prinзardi drabarni thaj patǐvali, 

beśelas vi voj paśal o mulo, but xolǎrdi… Maj sasas varesode rroma, tha’, sar sasas but tato anθ-o 

kher, beśenas avri p-i ćar thaj denas dùma jekhaθar, averǎθar, sar si lenqo aćar. Anθ-o kher, o tikno 

phral, sar rovelas thaj dǎs te ćumidel o vast e mulesqo, thaj, sar nisar, perel o ćaćo vast opral o kolin 

e Petrakesqo. 

- Vaj manθar! – liel te cipil i Agustìna. Te na azbas les! Kana si tut kha-jekh vunзilipen 

lesθe, akana si o vaxt te des les palpale, ke verver bare pharimata avena tut thaj si baro bezex te na 

des e mulesqe so mangel vov! 

O Mihaj, vi laзardo vi darano, godǐsarel pes xancï thaj phenel: 

- Va, va, ćaćes, bisterdemas! Thaj ankalavel anθar o posoći duj śela love thol len anθ-o vast 

e mulesqo thaj vazdel les palpale opre, p-o kolin.  

Nùmaj ke, nić jekh, nići duj, vi o kolaver vast, o zervo, pelǎs sar jekh barr opral o kolin e 

Petrakesqo. 

- Vaj manθar! Vaj manθar! – cipil i Agustìna. So kerdǎn, phral!a, so kerdǎn! Baro 

vunзilipen si tut lesθe, kana peren kadja e vasta opral o kolin e mulesqo! Godǐsar tut miśto thaj dikh 

so trebul te des les palpale, ke baro bezex avela p-o tiro śero!  

O Mihaj, zïlto ka-o muj, bare daraça, kerel pes ke maj godǐsarel pes thaj maj ankalavel jekh 

śel lej thaj, thovindoj le love anθ-o zervo vast e mulesqo, kerel pesqe truśul thaj vazdel o  vast 

palpale p-o kolin. 

Savorre butǎ sar savorre, tha’ kana pelǎs vi o ćaćo punro e mulesqo, o Mihaj, izdralindoj sar 

i patrin, liel te akharel:  

- Va, va, phral!a, зanav, tha’ ći maj si man love. Beś xancï te bikinav jekhe grastes thaj dava 

tut vi le kolaver duj śela lej. 

Nùmaj ke, o pherasutno Petrake, dindoj pes tele opral i meseli, phenel:  

- Na, na, phral!a, mukh manqe le grastes, vaś le kolaver duj śela lej, thaj sa avela miśto. 

Tha’ vi maj miśto fal man akana ke dikhlem tut! - maj phenel o Petrake asaindoj. 

Baro asavipen sas maśkar e rroma kana śundine kadaja paramìći. 

Thaj kodolesqe ke o Petrake sasas jekh laćho rrom, jekh děs thaj jekh rǎt aćhiline e rroma, 

save avilinesas mulesθe, te baśaven, te xan vi te pien, kaj phenesas ke si abǎv.  

Maśkar e duj phrala na maj sas nić jekh xoli, tha’ kadaja paramìći ći sas bisterdini but vaxt 

le rromenθar anθar o kodova gav. ”  

  (I duti – palal o Jupter Borcoi) 
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O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 
1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

           6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e antonìmurǎ vaś e alava: gelǎs, zàlaga, zervo, xolǎriko, asavipen!   

           5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз murśikane navnǎ/ substantìvurǎ save agorisaren 

pen ka-o nominatìvo (ka-o jekhipen) anθ-jekh konsonànta!           

           5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto trin ginavnǎ/ numeràlurǎ! Xramosaren sosqe fǎlosqe si 

von!           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз kernavnǎ/ vèrburǎ: duj ka-o akanutno vaxt, duj 

ka-o nakhlo vaxt thaj jekh ka-o avutno vaxt!     5 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto śtar зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         4 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savo si o subijèkto thaj o predikàto anθar i propozìcia: „Amenθe, anθ-o gav, зivelas 

jekh but pherasutno phuro.” !       4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!      20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „avel” ka-o akanutno, o avutno thaj ka-o nakhlo vaxt!   

           12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e śov-efta rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „I duti na 

merel nijekhvar!”!         10 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       16 pùnkturǎ 

 

a) Anul acesta am lucrat foarte mult cu profesorul meu pentru olimpiada de limba rromani 

ce se desfăşoară în orașul Focșani.  

 b) Mi-ar plăcea să cunosc alți elevi rromi, la fel de buni, deștepți și ascultători ca mine.  

 c) La noi în sat, credincioșii merg la biserică pentru a lua lumină și pentru a se ruga lui 

Dumnezeu. 

 d) Fratele tatălui său, unchiul său, face obiecte din lemn pe care le vinde la piață. 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul V de studiu - LICEU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  
 

DEL PES O TÈKSTO: 

„Amenθe, anθ-o gav, зivelas jekh but pherasutno phuro, o Petràke. Les maj sasas les jekh 

phral, o Mihaj, maj terno, saves ći maj dikhlǎsas les opre-tele trine berśenθar. Ćaćipnasθe ke 

kodova sas unзilo lesqe lovença, panзe śelença, tha’ nić kadja te na maj avel te dikhel pesqe 

phrales, le maj bares...! 

Bićhaldǎs vov vi pośtaqo lilorro, tha’ khanćesqe. So godǐsarel o Petrake, so nić, anθ-jekh 

ges kerel pes mulo. Sig, pesqi rromni gelǎs te del telefòno k-o Mihaj, anθ-o gav, te phenel lesqe i 

bari bibaxt. 

Thaj avilǎs sig o Mihaj, e vurdoneça, but xolǎriko, thaj liel te rovel, bare asvinença, sar palal 

jekh but kamlo phral. Anθ-o kher, i Agustìna, jekh phuri rromni, prinзardi drabarni thaj patǐvali, 

beśelas vi voj paśal o mulo, but xolǎrdi… Maj sasas varesode rroma, tha’, sar sasas but tato anθ-o 

kher, beśenas avri p-i ćar thaj denas dùma jekhaθar, averǎθar, sar si lenqo aćar. Anθ-o kher, o tikno 

phral, sar rovelas thaj dǎs te ćumidel o vast e mulesqo, thaj, sar nisar, perel o ćaćo vast opral o kolin 

e Petrakesqo. 

- Vaj manθar! – liel te cipil i Agustìna. Te na azbas les! Kana si tut kha-jekh vunзilipen 

lesθe, akana si o vaxt te des les palpale, ke verver bare pharimata avena tut thaj si baro bezex te na 

des e mulesqe so mangel vov! 

O Mihaj, vi laзardo vi darano, godǐsarel pes xancï thaj phenel: 

- Va, va, ćaćes, bisterdemas! Thaj ankalavel anθar o posoći duj śela love thol len anθ-o vast 

e mulesqo thaj vazdel les palpale opre, p-o kolin.  

Nùmaj ke, nić jekh, nići duj, vi o kolaver vast, o zervo, pelǎs sar jekh barr opral o kolin e 

Petrakesqo. 

- Vaj manθar! Vaj manθar! – cipil i Agustìna. So kerdǎn, phral!a, so kerdǎn! Baro 

vunзilipen si tut lesθe, kana peren kadja e vasta opral o kolin e mulesqo! Godǐsar tut miśto thaj dikh 

so trebul te des les palpale, ke baro bezex avela p-o tiro śero!  

O Mihaj, zïlto ka-o muj, bare daraça, kerel pes ke maj godǐsarel pes thaj maj ankalavel jekh 

śel lej thaj, thovindoj le love anθ-o zervo vast e mulesqo, kerel pesqe truśul thaj vazdel o  vast 

palpale p-o kolin. 

Savorre butǎ sar savorre, tha’ kana pelǎs vi o ćaćo punro e mulesqo, o Mihaj, izdralindoj sar 

i patrin, liel te akharel:  

- Va, va, phral!a, зanav, tha’ ći maj si man love. Beś xancï te bikinav jekhe grastes thaj dava 

tut vi le kolaver duj śela lej. 

Nùmaj ke, o pherasutno Petrake, dindoj pes tele opral i meseli, phenel:  

- Na, na, phral!a, mukh manqe le grastes, vaś le kolaver duj śela lej, thaj sa avela miśto. 

Tha’ vi maj miśto fal man akana ke dikhlem tut! - maj phenel o Petrake asaindoj. 

Baro asavipen sas maśkar e rroma kana śundine kadaja paramìći. 

Thaj kodolesqe ke o Petrake sasas jekh laćho rrom, jekh děs thaj jekh rǎt aćhiline e rroma, 

save avilinesas mulesθe, te baśaven, te xan vi te pien, kaj phenesas ke si abǎv.  

Maśkar e duj phrala na maj sas nić jekh xoli, tha’ kadaja paramìći ći sas bisterdini but vaxt 

le rromenθar anθar o kodova gav. ”  

  (I duti – palal o Jupter Borcoi) 
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O jekhto subijèkto        (32 pùnkturǎ) 

 
1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

           6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e antonìmurǎ vaś e alava: gelǎs, zàlaga, zervo, xolǎriko, asavipen!   

           5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз murśikane navnǎ/ substantìvurǎ save agorisaren 

pen ka-o nominatìvo (ka-o jekhipen) anθ-jekh konsonànta!   5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto trin ginavnǎ/ numeràlurǎ! Xramosaren sosqe fǎlosqe si 

von!           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto panз kernavnǎ/ vèrburǎ: duj ka-o akanutno vaxt, duj 

ka-o nakhlo vaxt thaj jekh ka-o avutno vaxt!     5 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar dino tèksto śtar зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         4 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savo si o subijèkto thaj o predikàto anθar i propozìcia: „Amenθe, anθ-o gav, зivelas 

jekh but pherasutno phuro.” !        4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „avel” ka-o akanutno, o avutno thaj ka-o nakhlo vaxt!   

           12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e śov-efta rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „I duti na 

merel nijekhvar!”!          8 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!        12 pùnkturǎ 

a) Anul acesta am lucrat foarte mult cu profesorul meu pentru olimpiada de limba rromani 

ce se desfăşoară în orașul Focșani.  

 b) Mi-ar plăcea să cunosc alți elevi rromi, la fel de buni, deștepți și ascultători ca mine.  

 c) La noi în sat, credincioșii merg la biserică pentru a lua lumină și pentru a se ruga lui 

Dumnezeu. 

 d) Fratele tatălui său, unchiul său, face obiecte din lemn pe care le vinde la piață. 

 

5. Nakhaven e avutne substantìvurǎ ka-o  kèzo akuzatìvo, ka-o jekhipen thaj butipen: bov, gaӡo, 

dori, daj, phral, dùma.         6 pùnkturǎ 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul VI de studiu - GIMNAZIU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

DEL PES O TÈKSTO: 

Sas jekhvar duj amala. E duj amala śundinesas ke an-o baro veś kaθar o agor e gavesqo, 

butanglal, jekh manuś but barvalo angaravdǎsas jekh mandǐn, thaj, but vaxt pala` kodoja,  but 

manuśa rodine la tha’ ći aśtiline te arakhen la. 

Maj śundăsas pes ke le but love si armandine tha’ konik ći maj godǐsarelas pes kadalae. Sar 

o veś sas daravno, e amala зanas varekana khethanes te kiden xuxura, te anen kaśta tha’ maj but te 

roden i mandǐn ke „Bare manuśa thaj barvale avasa” - phenenas von. 

Akana, an-jekh děs, rodindoj von xuxura, xasaren o drom thaj phiren, thaj phiren зi rǎti bi 

te aśtin te inklen anar o veś. Vi khine, vi bokhale thon pen von tele te zinzon pen thaj lel len i 

lìndri. 

Jekh kotor rǎtăe uśten thaj so te dikhes? 

Paśe lenar pala jekh kaśt, dikhelas pes jekh khelavni dud. 

- So te avel? - pućhen pen e rroma. 

Darǎça, lokhes, lokhes paśon thaj aćhen bimujesqo: anglal lene jekh moxton. 

Itǒ, ël duj amala putaren o moxton thaj, ćaćipnase, i but rodini mandǐn sas anglal lene.  

E dudăe e ćhonutosqe ankalaven von te dikhen e zlaga, e angrustika thaj but love, savorre 

somnakutne. Sar sas, sar na sas, tha’ amari paramići phenel ke o Iòno ći maj reslǎs khere.  

O Buraj, o kolaver amal avilǎs khere sar kana khanć na sas. 

Nakhlǎs jekh děs, duj thaj i rromni thaj o ćhavo e Ionosqe len te pućhen, te roden les tha’ 

khanćesqe. O Buraj na thaj na, ci dikhlǎs les, ci зanel lesar. 

But vaxt pala` kodoja o ćhavo e Ionosqo phirdǎs rovindoj te rodel pesqe dades tha’ ci maj 

arakhlǎs les, nić śundǎs khanć lesθar. 

Kadja, nakhlǎs o milaj, o ivend thaj, dikh, o berś. O kolaver amal, o Buraj vazdǎsas pesqe 

jekh śukar kher,  kindǎsas guruvnǎ thaj laćhe grasta, nevo vurdon thaj lokhes areslǎs jekh barvalo 

manuś anθ-o gav. 

E rroma dikhenas tha’ godǐsarenas ke vov si laćho butǎrno, kerel butǐ savorro ges thaj 

kodolesqe si les vi love. Konik ći зanelas sar ke rǎti rǎtǎθar les ći maj sas les lìndri. Sar phandelas e 

jakha, delas suno jekh baro ruv śtrafinale jakhença savo rodelas te mudarel les.  

Gelas o Buraj bute drabarnǎnθe, e raśajenθe, k-i khangeri, tha’ kadale зungale sunesθar ći 

xastralas. 

Jekhe berśesθe, pal` kadala butǎ, jekhe baredǐveseθe, k-e Devlesqo Ućaripen, kana savorre 

rroma kidenas pen khetanes anθ-jekh perutno gav te keren baro khelipen, vakǎrimata, te gilaben te 

baśaven, telǎrdǎs vi o Buraj anθ-o vurdon maj bute rromença. 

Avri, sas milaj, tato, jekh rrom phenel: 

- Te зas p-o drom anθar o veś, ke si ućhal, зanav me jekh dromorro  laćho, ke p-o baro drom 

aresas maj phares, thaj nìć ël grasta ći maj aśtin tatimasθar. 
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Зan so зan, tha’ o Buraj ći maj delas dùma, khanć. Jekh p-averesθe, p-o maśkar e veśesqo, 

ka-e dromorrenqo truśul xutel e vurdonesθar jekh truj. 

Den pen tele e rroma te laćharen o vurdon tha’ aćhen thanesθe sar e barresqe kile: anglal 

lene jekh ruv, baro sar jekh guruvorro, thaj vi maj but lesqe jakha dudale sas sar i jag. 

Sas but rroma zorale thaj butivar, bidaraqe, tha’ akana ći aśtinas nìć te maj ankalaven jekh 

lav. O ruv avilǎs paś o Buraj, dikhlǎs lese xancï thaj kerdǎs pes bidikhlo. 

Kana aviline penqe zorǎe e rroma kerdine penqe truśul; thaj vi maj but, kana dikhline 

karing o Buraj, savesqe vasta sasas melale, ratesar bi te avel ćhindo vaj malavdo. 

Atòska, o Buraj, izdrajndoj, phendăs e rromenqe sar jekhe berśeça palal, korrǎrdo e 

somnakutne lovenar, lǎs len thaj naślǎs bi te maj aźukǎrel pesqe amales. Ćaćipnasθe, ke vi vov 

inklistǎs phares anθar o veś, tha΄ ći maj dikhlǎs palal vi palal o Iòno. 

E rroma palal lenqi  kris, mukhle vi  les an-o veś thaj konik ći maj vakǎrdǎs leça nivar. 

Palal xancï vaxt o Buraj telǎrdas anar o gav, kaj konik ći зanel kaj vov gelo. Vi aděs o 

dromorro anar o veś si anavime “e ruvesqo dromorro” thaj vov anel amenqe godǐ ke nivar ći trebul 

te bikinas amare amalen, pal` sar phenen e phure, kadava bezex si maj baro sar si o meripen. 

    (E ruvesqo dromorro, palal o Źupter Borkoj) 

 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

            6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: telǎrel, xancї, daravno, bućhol, dїlgo! 5pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз navnǎ/ substantìvurǎ  thaj phenen lenqo gin, 

lenqo gendero  thaj lenqo kèzo!             5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto śov paśnavnǎ/ adźektìvurǎ! Xramosaren savo 

substantìvo determinisaren von!        6 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз kernavnǎ/ vèrburǎ save si ka-o indikatìvo 

mòdo. Xramosaren ka-o savo vaxt si von!     5 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         5 pùnkturǎ 
 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „mukhel” ka-o akanutno vaxt, ka-o avutno sintetikano vaxt thaj 

ka-o nakhlo vaxt!          12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e śov-efta rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „Ći trebul te 

bikinas amare amalen!”!        10 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       16 pùnkturǎ 

a) Aici, la Focșani, din şaptesprezece până în douăzeci aprilie vom participa la Olimpiada 

Națională de Limba Rromani. 

 b) Am aşteptat foarte mult acest concurs, deoarece m-am pregătit în fiecare zi cu profesorul 

meu de limba rromani. 

 c) În şcoala de unde vin sunt mulți copii rromi deştepți cărora le place să studieze limba 

rromani și istoria și tradițiile rromilor. 

 d) În luna aprilie este un eveniment important pentru rromi,  când, pe 8 aprilie, toți rromii 

sărbătoresc Ziua Internațională a Rromilor. 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul VI de studiu - LICEU 
 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  
 

DEL PES O TÈKSTO: 

Sas jekhvar duj amala. E duj amala śundinesas ke an-o baro veś kaθar o agor e gavesqo, 

butanglal, jekh manuś but barvalo angaravdǎsas jekh mandǐn, thaj, but vaxt pala` kodoja,  but 

manuśa rodine la tha’ ći aśtiline te arakhen la. 

Maj śundăsas pes ke le but love si armandine tha’ konik ći maj godǐsarelas pes kadalae. Sar 

o veś sas daravno, e amala зanas varekana khethanes te kiden xuxura, te anen kaśta tha’ maj but te 

roden i mandǐn ke „Bare manuśa thaj barvale avasa” - phenenas von. 

Akana, an-jekh děs, rodindoj von xuxura, xasaren o drom thaj phiren, thaj phiren зi rǎti bi 

te aśtin te inklen anar o veś. Vi khine, vi bokhale thon pen von tele te zinzon pen thaj lel len i 

lìndri. 

Jekh kotor rǎtăe uśten thaj so te dikhes? 

Paśe lenar pala jekh kaśt, dikhelas pes jekh khelavni dud. 

- So te avel? - pućhen pen e rroma. 

Darǎça, lokhes, lokhes paśon thaj aćhen bimujesqo: anglal lene jekh moxton. 

Itǒ, ël duj amala putaren o moxton thaj, ćaćipnase, i but rodini mandǐn sas anglal lene.  

E dudăe e ćhonutosqe ankalaven von te dikhen e zlaga, e angrustika thaj but love, savorre 

somnakutne. Sar sas, sar na sas, tha’ amari paramići phenel ke o Iòno ći maj reslǎs khere.  

O Buraj, o kolaver amal avilǎs khere sar kana khanć na sas. 

Nakhlǎs jekh děs, duj thaj i rromni thaj o ćhavo e Ionosqe len te pućhen, te roden les tha’ 

khanćesqe. O Buraj na thaj na, ci dikhlǎs les, ci зanel lesar. 

But vaxt pala` kodoja o ćhavo e Ionosqo phirdǎs rovindoj te rodel pesqe dades tha’ ci maj 

arakhlǎs les, nić śundǎs khanć lesθar. 

Kadja, nakhlǎs o milaj, o ivend thaj, dikh, o berś. O kolaver amal, o Buraj vazdǎsas pesqe 

jekh śukar kher,  kindǎsas guruvnǎ thaj laćhe grasta, nevo vurdon thaj lokhes areslǎs jekh barvalo 

manuś anθ-o gav. 

E rroma dikhenas tha’ godǐsarenas ke vov si laćho butǎrno, kerel butǐ savorro ges thaj 

kodolesqe si les vi love. Konik ći зanelas sar ke rǎti rǎtǎθar les ći maj sas les lìndri. Sar phandelas e 

jakha, delas suno jekh baro ruv śtrafinale jakhença savo rodelas te mudarel les. 

Gelas o Buraj bute drabarnǎnθe, e raśajenθe, k-i khangeri, tha’ kadale зungale sunesθar ći 

xastralas. 

Jekhe berśesθe, pal` kadala butǎ, jekhe baredǐveseθe, k-e Devlesqo Ućaripen, kana savorre 

rroma kidenas pen khetanes anθ-jekh perutno gav te keren baro khelipen, vakǎrimata, te gilaben te 

baśaven, telǎrdǎs vi o Buraj anθ-o vurdon maj bute rromença. 

Avri, sas milaj, tato, jekh rrom phenel: 

- Te зas p-o drom anθar o veś, ke si ućhal, зanav me jekh dromorro  laćho, ke p-o baro drom 

aresas maj phares, thaj nìć ël grasta ći maj aśtin tatimasθar. 
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Зan so зan, tha’ o Buraj ći maj delas dùma, khanć. Jekh p-averesθe, p-o maśkar e veśesqo, 

ka-e dromorrenqo truśul xutel e vurdonesθar jekh truj. 

Den pen tele e rroma te laćharen o vurdon tha’ aćhen thanesθe sar e barresqe kile: anglal 

lene jekh ruv, baro sar jekh guruvorro, thaj vi maj but lesqe jakha dudale sas sar i jag. 

Sas but rroma zorale thaj butivar, bidaraqe, tha’ akana ći aśtinas nìć te maj ankalaven jekh 

lav. O ruv avilǎs paś o Buraj, dikhlǎs lese xancï thaj kerdǎs pes bidikhlo. 

Kana aviline penqe zorǎe e rroma kerdine penqe truśul; thaj vi maj but, kana dikhline 

karing o Buraj, savesqe vasta sasas melale, ratesar bi te avel ćhindo vaj malavdo. 

Atòska, o Buraj, izdrajndoj, phendăs e rromenqe sar jekhe berśeça palal, korrǎrdo e 

somnakutne lovenar, lǎs len thaj naślǎs bi te maj aźukǎrel pesqe amales. Ćaćipnasθe, ke vi vov 

inklistǎs phares anθar o veś, tha΄ ći maj dikhlǎs palal vi palal o Iòno.   

E rroma palal lenqi  kris, mukhle vi  les an-o veś thaj konik ći maj vakǎrdǎs leça nivar. 

Palal xancï vaxt o Buraj telǎrdas anar o gav, kaj konik ći зanel kaj vov gelo. Vi aděs o 

dromorro anar o veś si anavime “e ruvesqo dromorro” thaj vov anel amenqe godǐ ke nivar ći trebul 

te bikinas amare amalen, pal` sar phenen e phure, kadava bezex si maj baro sar si o meripen. 

    (E ruvesqo dromorro, palal o Źupter Borkoj) 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

            6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: telǎrel, xancї, daravno, bućhol, dїlgo!   

           5pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз navnǎ/ substantìvurǎ  thaj phenen lenqo gin, 

lenqo gendero  thaj lenqo kèzo!                5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto śov paśnavnǎ/ adźektìvurǎ! Xramosaren savo 

substantìvo determinisaren von!        6 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз kernavnǎ/ vèrburǎ save si ka-o indikatìvo 

mòdo. Xramosaren ka-o savo vaxt si von!     5 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         5 pùnkturǎ 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!     20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „mukhel” ka-o akanutno vaxt, ka-o avutno sintetikano vaxt thaj 

ka-o nakhlo vaxt!          12 pùnkturǎ 

3. Xramosaren, anθ-e śov-efta rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „Ći trebul te 

bikinas amare amalen!”!        8 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       12 pùnkturǎ 

a) Aici, la Focșani, din şaptesprezece până în douăzeci aprilie vom participa la Olimpiada 

Națională de Limba Rromani. 

 b) Am aşteptat foarte mult acest concurs, deoarece m-am pregătit în fiecare zi cu profesorul 

meu de limba rromani. 

 c) În şcoala de unde vin sunt mulți copii rromi deştepți cărora le place să studieze limba 

rromani și istoria și tradițiile rromilor. 

 d) În luna aprilie este un eveniment important pentru rromi,  când, pe 8 aprilie, toți rromii 

sărbătoresc Ziua Internațională a Rromilor.   

5. Nakhaven e avutne sintàgme ka-o  kèzo akuzatìvo, ka-o jekhipen thaj butipen: godǎver ćhavo, 

tikni rroj, zèleno źàmba.         6 pùnkturǎ 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul VII de studiu - GIMNAZIU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO: 

Sasas jekhvar duj rroma, save kerenas butǐ khethanes k-o jekh xulajesqi avlin but patǐvale sasas. 

Kadala duj rroma sasas but laćhe amala thaj anθ-o jekh dǐves e kurkesqo, avindoj lenqo dives 

vesto, telǎrde anθ-o veś te kiden xuxurra. Von bućhonas Kòstja thaj 3ìkulo. Arakhle von but 

xuxurra. O Kòstja ćhudǎ o gad opral pesθe, phandǎ e baja thaj pherdǎ les xuxurra. 

Kana boldile, astarde palal jekhe phurǎ, savǎ sas lan anθ-o dumo jekh angali Śukimata. Dine děs 

laćho thaj pućhen lan. 

- Dej!e, e xuxurra si laćhe xamasqe? 

- Laćhe, dej!e. Phenel i phuri, dikhindoj lenθe. 

- Tha’ maśkar lenθe si vi kolenθar save keren nasul? 

- Me ȝanav, dej!e, avena. 

Äl duj rroma resle k-o kher e thagaresqo thaj, ȝandoj anθ-e lenqi livni, o Kostea phenel: 

- 3ikule!a, phral!a, te kerav tuqe nìśte xuxurra sar kerel len tiri dej! 

Thaj palal, uźǎrdǎ len, thovdǎ äl xuxurra, kerdǎ xamos, ćhutǎ les p-i sinia thaj astardilo te ćhinel 

o manro. Maśkar o vaxt, o 3ìkulo - sar sasas mulo bokhaθar - lilǎ duj var, trin var anθar e xuxurra 

thaj xutlo ka-o nakh e Kostjasqo, kaj andǎsas paj e xaningaθar ka-i sinia. 

O Kòstja, patǎvindoj kä o 3ìkulo dilajlo, boldilo p-o jekh punro thaj naślo e xulajesθe, savesqe 

phendǎ sa so me phendem ȝi akana. O xulaj, o raj, gelo te dikhel so si e 3ikuloça, savo sasas 

anzardo anθ-o sovthan thaj e putarde jakhença. Daravdo, o xulaj pućhel les: 

- 3ikule!a, san nasvalo? Thaj o 3ìkulo ći amboldel. O xulaj paśol maj but thaj maj pućhel 

jekhvar: 

- 3ìkule!a, so kerdǎn, manuśa, si tuqe nasul? 

Thaj o 3ìkulo, anθ-o than te amboldel lesqe, astardǒl te baśol thaj xutlo te xal o nakh e 

xulajesqo. 

- Te na xas murro nakh, si te dav tut sa so manges tu. Daraθar, te na xal lesqo nakh, phenel ke 

del lesqe so mangel vov, ma na te kerel lesqe jekh nasulimos. 

Aśunidoj kadala lava, o 3ìkulo maj baślǎs duj var, thaj manglǎs e xulajesqe deś love 

sovnakutne. O xulaj dǎs les thaj o 3ìkulo maj baślǎ jekh var thaj phendǎ kä maj kamelas vi deś veste 

dǐvesa. 

- Kazom kames tu, 3ìkule!a, nùmaj beś lokhores! 

O rrom phendǎs e xulajesqe te beśel tele thaj te na vazdel pes kothar, tha’ palal kodoja anklisto 

ćoral thaj gelosas. 

Kana maladilo e Kostjaça, palal but vaxt, kadava - traśajlo - patǎjlǎs kä o 3ìkulo kamel te xal 

lesqo nakh. O 3ìkulo phenel lesqe: 

- Na traśa, manuś!a, kä na-i te kerav tuqe khanć kodolesqe, kä me ći sem thaj nìći na semas dilo. 

Atunć, kana zumavdem anθar e xuxurra, faline man kadjal laćhe thaj, avindoj bokhalo, godǐsardem 
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vi man kä ći aresen amenqe. Thaj baślem vi me, pherasesθe, thaj kana dikhlem kä vi tu, vi o xulaj 

patǎn man, phendem manqe: “Sosθar te na kerav manqe jekh lovorro?”. Xatǎrindoj, o Kòstja asajlo 

thaj lośajlo but. 

                                                     (E xuxurra – palal o Nicolae Pandelicǎ) 

 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

            6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: traśajlo, thagar, phenel, amboldel, godǐ!   

           5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз  navnǎ/ substantìvurǎ thaj phenen lenqo kèzo!

           5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin paśkernavnǎ/advèrburǎ thaj keren lença 

propozìcie!           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto śtar kernavnǎ/ vèrburǎ. Xramosaren k-e savo mòdo 

thaj vaxt si von!         4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         5 pùnkturǎ 

7. Keren po jekh propozìcia e vortogramença: k-o, k-i.    4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!      20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i sintàgma „ o laćho amal” ka-e savorre siklile kèzură!   12 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „aresel” ka-e savorre 3enutne  mòdurǎ.   10 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       16 pùnkturǎ 

a) Sunt bucuros că am ajuns până la faza națională a acestei olimpiade. Cred că voi fi unul 

dintre elevii care vor fi premiați. 

b) Am cunoscut băieți și fete, din toată țara, care studiază limba rromani și istoria și tradițiile 

rromilor. 

c) Am crescut cu poveştile bunicilor mei în limba noastrǎ maternǎ și cu sfaturile părinților 

mei. 

d) Nu credeam că orașul Focșani este atât de frumos. Aici, la Olimpiada Națională de Limba 

Rromani, îmi voi face mulți prieteni. 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul VII de studiu - LICEU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO: 

Sasas jekhvar duj rroma, save kerenas butǐ khethanes k-o jekh xulajesqi avlin but patǐvale sasas. 

Kadala duj rroma sasas but laćhe amala thaj anθ-o jekh dǐves e kurkesqo, avindoj lenqo dives 

vesto, telǎrde anθ-o veś te kiden xuxurra. Von bućhonas Kòstja thaj 3ìkulo. Arakhle von but 

xuxurra. O Kòstja ćhudǎ o gad opral pesθe, phandǎ e baja thaj pherdǎ les xuxurra. 

Kana boldile, astarde palal jekhe phurǎ, savǎ sas lan anθ-o dumo jekh angali Śukimata. Dine děs 

laćho thaj pućhen lan. 

- Dej!e, e xuxurra si laćhe xamasqe? 

- Laćhe, dej!e. Phenel i phuri, dikhindoj lenθe. 

- Tha’ maśkar lenθe si vi kolenθar save keren nasul? 

- Me ȝanav, dej!e, avena. 

Äl duj rroma resle k-o kher e thagaresqo thaj, ȝandoj anθ-e lenqi livni, o Kostea phenel: 

- 3ikule!a, phral!a, te kerav tuqe nìśte xuxurra sar kerel len tiri dej! 

Thaj palal, uźǎrdǎ len, thovdǎ äl xuxurra, kerdǎ xamos, ćhutǎ les p-i sinia thaj astardilo te ćhinel 

o manro. Maśkar o vaxt, o 3ìkulo - sar sasas mulo bokhaθar - lilǎ duj var, trin var anθar e xuxurra 

thaj xutlo ka-o nakh e Kostjasqo, kaj andǎsas paj e xaningaθar ka-i sinia. 

O Kòstja, patǎvindoj kä o 3ìkulo dilajlo, boldilo p-o jekh punro thaj naślo e xulajesθe, savesqe 

phendǎ sa so me phendem ȝi akana. O xulaj, o raj, gelo te dikhel so si e 3ikuloça, savo sasas 

anzardo anθ-o sovthan thaj e putarde jakhença. Daravdo, o xulaj pućhel les: 

- 3ikule!a, san nasvalo? Thaj o 3ìkulo ći amboldel. O xulaj paśol maj but thaj maj pućhel 

jekhvar: 

- 3ìkule!a, so kerdǎn, manuśa, si tuqe nasul? 

Thaj o 3ìkulo, anθ-o than te amboldel lesqe, astardǒl te baśol thaj xutlo te xal o nakh e 

xulajesqo. 

- Te na xas murro nakh, si te dav tut sa so manges tu. Daraθar, te na xal lesqo nakh, phenel ke 

del lesqe so mangel vov, ma na te kerel lesqe jekh nasulimos. 

Aśunidoj kadala lava, o 3ìkulo maj baślǎs duj var, thaj manglǎs e xulajesqe deś love 

sovnakutne. O xulaj dǎs les thaj o 3ìkulo maj baślǎ jekh var thaj phendǎ kä maj kamelas vi deś veste 

dǐvesa. 

- Kazom kames tu, 3ìkule!a, nùmaj beś lokhores! 

O rrom phendǎs e xulajesqe te beśel tele thaj te na vazdel pes kothar, tha’ palal kodoja anklisto 

ćoral thaj gelosas. 

Kana maladilo e Kostjaça, palal but vaxt, kadava - traśajlo - patǎjlǎs kä o 3ìkulo kamel te xal 

lesqo nakh. O 3ìkulo phenel lesqe: 

 - Na traśa, manuś!a, kä na-i te kerav tuqe khanć kodolesqe, kä me ći sem thaj nìći na semas 

dilo. Atunć, kana zumavdem anθar e xuxurra, faline man kadjal laćhe thaj, avindoj bokhalo, 
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godǐsardem vi man kä ći aresen amenqe. Thaj baślem vi me, pherasesθe, thaj kana dikhlem kä vi tu, 

vi o xulaj patǎn man, phendem manqe: “Sosθar te na kerav manqe jekh lovorro?”. Xatǎrindoj, o 

Kòstja asajlo thaj lośajlo but. 

                                                     (E xuxurra – palal o Nicolae Pandelicǎ) 

 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 
1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literarone operaqe!  

            6 pùnkturǎ 

2. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: traśajlo, thagar, phenel, amboldel, godǐ!   

           5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз  navnǎ/ substantìvurǎ thaj phenen lenqo kèzo!

           5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin paśkernavnǎ/advèrburǎ thaj keren lença 

propozìcie!           3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto śtar kernavnǎ/ vèrburǎ. Xramosaren k-e savo mòdo 

thaj vaxt si von!         4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         5 pùnkturǎ 

7. Keren po jekh propozìcia e vortogramença: k-o, k-i.    4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!      20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i sintàgma „ o laćho amal” ka-e savorre siklile kèzură!   12 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „aresel” ka-e savorre 3enutne  mòdurǎ.   8 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       12 pùnkturǎ 

a) Sunt bucuros că am ajuns până la faza națională a acestei olimpiade. Cred că voi fi unul 

dintre elevii care vor fi premiați. 

b) Am cunoscut băieți și fete, din toată țara, care studiază limba rromani și istoria și tradițiile 

rromilor. 

c) Am crescut cu poveştile bunicilor mei în limba noastrǎ maternǎ și cu sfaturile părinților 

mei. 

d) Nu credeam că orașul Focșani este atât de frumos. Aici, la Olimpiada Națională de Limba 

Rromani, îmi voi face mulți prieteni. 

5. Xramosaren, anθ-e 15-20 rèndurǎ, palal sar baredǐvesaren/ nakhaven i Patradǐ anθ-i tumari 

famìlia.           6 pùnkturǎ 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul VIII de studiu - GIMNAZIU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO: 

„O Phuro sas jekh but prinзardo kaśtàri anθ-o pesqo gavorro. Lesqo ćaćo anav na maj 

зanelas les khonik, savorre phenenas lesqe o Phuro. Anθ-o pesqo зivipen kerdǎsas but kaśtesqe 

butǎ, tha’ so maj but kerdǎsas muzikaqe instrumènturǎ. O Phuro зanelas te kerel i maj laćhi skrìpka 

thaj i maj laćhi kòbza, tha’ vi le maj śukar duruvlǎ thaj nàjurǎ. Tha’ akana kamelas jekh muzikaqo 

instumènto sar na maj dikhlǎsas pes, savo te del le maj śukar baśa, kadja sar śundǎs vov varekana 

anθ-jekh suno. 

Kodolesqe, trebulas les jekh kaśt kaj te ankalavel le devlikane baśa, jekh kaśt sar o arcàro, o 

fàgo vaj o pendex. Kana sasas but tikno, o Phuro śundǎsas kaθar pesqo pàpus ke le maj laćhe 

muzikaqe instrumènturǎ inklen anθar o kaśt  savo sas malado kaθar i strafin thaj e dudǎθar anθar i 

maruthenqi jag. Nakhlǎs o vaxt thaj o Phuro sa godǐsarelas sar si te avel kadava instrumènto. 

Texarinǎθe, e Phuresqe sasas les te зal karing veś. Uśtilǎsas jekhe dikhipnaça, jekhe śukare 

suneça anθ-e pesqi godǐ, thaj зanelas ke kadava si ćaćes. O dikhipen sasas sar jekh kaśtesqo fǎlo, 

savo kerelas le maj śukar baśa! Si dur o veś, tha’ o kaśtari kerel pesqe truśul, liel pesqo tover thaj 

telǎrel, lośalo. "Si mùsaj te resav aděs. Mirro ilo phenel ke si te arakhav kadava rukh, vi te rodava 

sa o veś" - godisarel pes vov. 3i rǎt le marutha patǎrdenas o devel sar jekh kali kuri. E maruthenqo 

baśavipen śunelas pes zorales thaj but paśe, tha’ o phuro kamlǎs te зal maj angle p-e pesqo drom. 

O Phuro зalas angle, anθar o veś so sikavelas sar kana sasas maśkaral rǎtǎθe. Xancïvar 

mićǒlas sode jekh dudǎqi ućhal, kaθar i jag so xunavelas o ćèro. Le baśa śunenas pen maj zorales 

thaj i dud dikhelas pes sa maj paśe. Jekhevaraθar, śundǎs pes jekh baro baśibaś thaj jekh bari dud 

xutilǎs maśkar e marutha, aćhavindoj duje phirenθe anglal o Phuro, anθ-jekh sano thaj na dòsta ućo 

rukh. 

"- Baro san Devl!a", phenel vov. O Phuro na traśal. Xatǎrdǎs. Prinзardǎs o dikhipen saveça 

uśtilǎs texarinǎθe thaj khonзarel pesqe o tover. Kodova sas o rukh! Jekh pendex azbajlo balvalǎθar 

thaj tatǎrdo khamesθar. Jekh pendex azbajlo kaθar i devlikani jag! 

Anθar o pendex o Phuro kerdǎs pesqo jekhto cimbàlo. Lesqe baśa anenas godǐ e balvalǎθar 

vi le briśindesqe baśipnasθar, von tatǎrenas o dǐ kasqe delas kan, kadja sar le khamesqe phraja 

tatǎrdenas o pendex p-o drom anθar o veś.” 
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     (O kaśtàri thaj pesqo suno – palal o Źupter Borkoj) 

 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literàro operaqe!  

            6 pùnkturǎ 

2. Roden thaj xramosaren panз alava save si ka-o genitìvo kèzo!   5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зuvlikane navnǎ/ substantìvurǎ! Xramosaren 

ka-e savo kèzo si von!        5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin paśnavnǎ/ adźektìvurǎ! Xramosaren ka-e savo 

komparaciaqo gràdo si von!        3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto śtar kernavnǎ/ vèrburǎ. Xramosaren k-e savo mòdo 

thaj vaxt si von!         4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         5 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savi si e thulǎrde alavenqi sintàktiko fùnkcia anθar i propozìcia: „E maruthenqo 

baśavipen śunelas pes zorales thaj but paśe” !      4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!      20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i sintàgma „i gàlbeno guruvni” anθar savorre siklile kèzurǎ, ka-o jekhipen vi ka-o 

butipen!           12 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i kernavni „perel” ka-e savorre mòdurǎ thaj vaxta.    10 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!        16 pùnkturǎ 

 

a) Bunicul meu este un cântăreţ renumit, iar unchiul tău este un foarte bun instrumentist.  

b) Când tu ai plecat în oraş să vinzi struguri negri mari şi dulci, fratele tău culegea perele 

coapte.  

c) La Olimpiada Națională de Limba Rromani au venit şaptezeci şi doi de elevi din toată 

ţara care au fost cazaţi la Hotelul Unirea. 

d) De 8 Aprilie – Ziua Internţională a Rromilor, am realizat un program artistic cu cântece, 

dansuri şi poezii în limbile română, rromani și engleză. 
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Olimpiada naţională de limba maternă rromani,  

ediţia a XX-a, Focșani, judeţul Vrancea, 17-20 aprilie 2019 

Subiectele la proba de limba rromani 

Anul VIII de studiu - LICEU 

 

Savorre subijèkturǎ si musajutne. 

 Del pes 10 pùnkturǎ ivǎθe.  

 O savorro butǎqo vaxt si 3 òre.  

 

DEL PES O TÈKSTO: 

„O Phuro sas jekh but prinзardo kaśtàri anθ-o pesqo gavorro. Lesqo ćaćo anav na maj 

зanelas les khonik, savorre phenenas lesqe o Phuro. Anθ-o pesqo зivipen kerdǎsas but kaśtesqe 

butǎ, tha’ so maj but kerdǎsas muzikaqe instrumènturǎ. O Phuro зanelas te kerel i maj laćhi skrìpka 

thaj i maj laćhi kòbza, tha’ vi le maj śukar duruvlǎ thaj nàjurǎ. Tha’ akana kamelas jekh muzikaqo 

instumènto sar na maj dikhlǎsas pes, savo te del le maj śukar baśa, kadja sar śundǎs vov varekana 

anθ-jekh suno. 

Kodolesqe, trebulas les jekh kaśt kaj te ankalavel le devlikane baśa, jekh kaśt sar o arcàro, o 

fàgo vaj o pendex. Kana sasas but tikno, o Phuro śundǎsas kaθar pesqo pàpus ke le maj laćhe 

muzikaqe instrumènturǎ inklen anθar o kaśt  savo sas malado kaθar i strafin thaj e dudǎθar anθar i 

maruthenqi jag. Nakhlǎs o vaxt thaj o Phuro sa godǐsarelas sar si te avel kadava instrumènto. 

Texarinǎθe, e Phuresqe sasas les te зal karing veś. Uśtilǎsas jekhe dikhipnaça, jekhe śukare 

suneça anθ-e pesqi godǐ, thaj зanelas ke kadava si ćaćes. O dikhipen sasas sar jekh kaśtesqo fǎlo, 

savo kerelas le maj śukar baśa! Si dur o veś, tha’ o kaśtari kerel pesqe truśul, liel pesqo tover thaj 

telǎrel, lośalo. "Si mùsaj te resav aděs. Mirro ilo phenel ke si te arakhav kadava rukh, vi te rodava 

sa o veś" - godisarel pes vov. 3i rǎt le marutha patǎrdenas o devel sar jekh kali kuri. E maruthenqo 

baśavipen śunelas pes zorales thaj but paśe, tha’ o phuro kamlǎs te зal maj angle p-e pesqo drom. 

O Phuro зalas angle, anθar o veś so sikavelas sar kana sasas maśkaral rǎtǎθe. Xancïvar 

mićǒlas sode jekh dudǎqi ućhal, kaθar i jag so xunavelas o ćèro. Le baśa śunenas pen maj zorales 

thaj i dud dikhelas pes sa maj paśe. Jekhevaraθar, śundǎs pes jekh baro baśibaś thaj jekh bari dud 

xutilǎs maśkar e marutha, aćhavindoj duje phirenθe anglal o Phuro, anθ-jekh sano thaj na dòsta ućo 

rukh. 

"- Baro san Devl!a", phenel vov. O Phuro na traśal. Xatǎrdǎs. Prinзardǎs o dikhipen saveça 

uśtilǎs texarinǎθe thaj khonзarel pesqe o tover. Kodova sas o rukh! Jekh pendex azbajlo balvalǎθar 

thaj tatǎrdo khamesθar. Jekh pendex azbajlo kaθar i devlikani jag! 

Anθar o pendex o Phuro kerdǎs pesqo jekhto cimbàlo. Lesqe baśa anenas godǐ e balvalǎθar 

vi le briśindesqe baśipnasθar, von tatǎrenas o dǐ kasqe delas kan, kadja sar le khamesqe phraja 

tatǎrdenas o pendex p-o drom anθar o veś.” 
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     (O kaśtàri thaj pesqo suno – palal o Źupter Borkoj) 

O jekhto subijèkto         (32 pùnkturǎ) 

 

1. Xramosaren savo si o tìtulo, o autòro thaj e personàźurǎ e dine literàro operaqe!  

            6 pùnkturǎ 

2. Roden thaj xramosaren panз alava save si ka-o genitìvo kèzo!   5 pùnkturǎ 

3. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зuvlikane navnǎ/ substantìvurǎ! Xramosaren 

ka-e savo kèzo si von!        5 pùnkturǎ 

4. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin paśnavnǎ/ adźektìvurǎ! Xramosaren ka-e savo 

komparaciaqo gràdo si von!        3 pùnkturǎ 

5. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto śtar kernavnǎ/ vèrburǎ. Xramosaren k-e savo mòdo 

thaj vaxt si von!         4 pùnkturǎ 

6. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto panз зenutne sarnavnǎ/ pronòmbrurǎ. Sikaven anθ-e 

savo kèzo si von!         5 pùnkturǎ 

7. Xramosaren savi si e thulǎrde alavenqi sintàktiko fùnkcia anθar i propozìcia: „E maruthenqo 

baśavipen śunelas pes zorales thaj but paśe” !      4 pùnkturǎ 

 

O dujto subijèkto         (58 pùnkturǎ) 

 

1. Ambolden gaзikanes o tèksto dino maj opre!      20 pùnkturǎ 

2. Nakhaven i sintàgma „i gàlbeno guruvni” anθar savorre siklile kèzurǎ, ka-o jekhipen vi ka-o 

butipen!           12 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i kernavni „perel” ka-e savorre mòdurǎ thaj vaxta.   8 pùnkturǎ 

4. Ambolden anθ-i rromani ćhib!       12 pùnkturǎ 

 

a) Bunicul meu este un cântăreţ renumit, iar unchiul tău este un foarte bun instrumentist.  

b) Când tu ai plecat în oraş să vinzi struguri negri mari şi dulci, fratele tău culegea perele 

coapte.  

c) La Olimpiada Națională de Limba Rromani au venit şaptezeci şi doi de elevi din toată 

ţara care au fost cazaţi la Hotelul Unirea. 

d) De 8 Aprilie – Ziua Internţională a Rromilor, am realizat un program artistic cu cântece, 

dansuri şi poezii în limbile română, rromani și engleză. 

5. Xramosaren, anθ-e śov-efta rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o godǎver phenipen: „Kas si les jekh 

profèsia na merel bokhaθar”!       6 pùnkturǎ 
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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

22 iulie 2020 

 

Probă scrisă 

 

LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI MATERNĂ  

 

Varianta 3 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 

 

SUBIECTUL I         (60 de puncte) 

 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e pućhimata 

dine maj tele! 

 

„Šukar,šukar, šukar!!! Hajde te buhlaras o 3anglipen e khetane ćhiibaqo Ionel profesore! Me paqav 

-3anav a vi Tu 3aness so isi man profesionalo kompetencije te voja thai kamipen te khetane 

phralikane jekhe metodasa nakhavas o 3anglipen e rromane ćhibaqo vi ki Serbikani ga3ikani čhib 

rromane serbikane sar rromane rumunikane). Kamav te nakhavav i Metoda Tiri savi si metoda e 

Saruesqi e Marcelesqi jekh kotor vi miri so kerdem andi skola e siklovnencar andi Vojvodina -Novi 

Sad. But ćalol man i šukar metoda siklarmiasqi po YouTuobe rig e Ioneleski thai kamav tumenge 

baxt sastipen andi dureder buti amare khetane ćhibasa rugimasa te aćutin man te vi me kerav miri 

buti andi Serbia kodolese so si musujutne te mai dudale haćaren ando Serbia mire dudlarimasa pi 

Serbiakni ćhib i sasti metoda e Ionelesqqi. Nais po haćaripen!” 

o Ismet Jašarević 

        

 

1. Laćharen o dino tèksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e redakciaqe 

mangimata, palemxramosarindoj les p-o nevo eksamenosqo lil, na p-o subijèkto!  

          8 pùnkturǎ 

2. Alosaren e fonetikane rimomimata, e morfologikane dikhimata vi e leksikàlo dikhimata 

cirdine e tekstosθar thaj vakǎren buxles palal lenθe!     8 pùnkturǎ 

3. Sikaven savo ćhand/ fălo le xramosaripnasqo si kadava xramosaripen (epikano vaj lirikano). 

Sosθar?          5 pùnkturǎ 

4. Ambolden rumunikanes o dino maj opre tèksto!     8 pùnkturǎ 

5. Arakhen, e dine tekstosθe, śtar kernǎvnă/ vèrburǎ, save si ka-o indikatìvo mòdo, ka-o 

akanutno vaxt!         4 pùnkturǎ 

6. Den i paradìgma kaj savorre vaxta thaj mòdurǎ e verbosqi „kerel”!  10 pùnkturǎ 

7. Nakhaven i sintàgma „o rromano siklǎrno” anθar le savorre 8 kèzură, ka-o jekhipen thaj 

ka-o butipen!         8 pùnkturǎ 

8. Nakhaven i sarnavni / o pronòmbro „tu” ka-e savorre kèzurǎ.  5 pùnkturǎ 

9. Arakhen śtar paśnǎvnă/ adźektìvurǎ, e dine tekstosɵar!    4 pùnkturǎ 
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SUBIECTUL al II-lea        (30 de puncte) 

 

1. Xramosaren save si e etàpe kana siklǎren e siklǒven jekh lirikano tèksto / jekh poezìa anθar i 

śkolutni progràma/ śkolutne lila vaś e klàse V-VIII!   

           10 pùnkturǎ 

2. Xramosaren jekh rig/ patrin (25 rèndurǎ) palal o mothovipen „E dialèkturǎ den o leksikàlo 

barvalipen jekhe ćhibǎqe!”.        10 pùnkturǎ 

3.Keren jekh evaluaciaqi fìśa vaś O vèrbo/ I kernavni,  k-i śovto klàsa!   

           10 pùnkturǎ 
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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

22 iulie 2020 
 

LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI MATERNĂ 
 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se pot acorda punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obţinut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I         (60 de puncte) 
 

1.Dikhela pes kana/ te o tèksto si palemxramosardo vi si laćhardo palal i oficiàlo rromani khethani 

grafìa.            8 pùnkturǎ 

2. Dikhela pes te/ kana si alosaren e fonetikane rimomimata, e morfologikane dikhimata vi e 

leksikàlo dikhimata cirdine tekstosθar vi kana vakǎrdine buxles palal lenθe.  8 pùnkturǎ 

3. Dikhela pes te/ kana e siklǎrne prinʒaren anθar savo ćhand/ fălo le xramosaripnasqo si kadava 

tèksto (epikano vaj lirikano) vi sosθar?       5 pùnkturǎ 

4. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen rumunikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 

amboldino o tèksto, dikhindoj pes te na aven kerde gramatikane, leksikàlo, punktuaciaqe vi 

redaktisaripnasqe dośa.         8 pùnkturǎ 

5. Dena pen śtar pùnkturǎ vaś o laćho/ bidośalo arakhipen e śtare kernǎvnănqo/ e verburenqo, ka-o 

indikatìvo mòdo, ka-o akanutno vaxt.      4 pùnkturǎ 

6. Dena pen deś pùnkturǎ vaś i paradìgma kaj savorre vaxta thaj mòdurǎ e verbosqi kerel.  

           10 pùnkturǎ 

7. Dena pen oxto pùnkturǎ vaś i paradìgma kaj savorre kèzurǎ e sintagmaqi o rromano siklǎrno.  

           8 pùnkturǎ 

8. E pùnkturǎ avena dine vaś o laćho xramosaripen e pronombrosqo tu ka-e savorre kèzurǎ.  

           5 pùnkturǎ 

9. Dena pen śtar pùnkturǎ vaś o laćho/ bidośalo arakhipen e śtare paśnǎvnănqo/ e adźektivurenqo e 

dine tekstosɵar.         4 pùnkturǎ 
 

SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
 

1.Dikhela pes sar si xramosarde, bikerindoj dośa, e etàpe kana siklǎren e siklǒven jekh lirikano 

tèksto / jekh poezìa anθar i śkolutni progràma/ śkolutne lila vaś e klàse V-VIII. 10 pùnkturǎ 
 

2. Dikhela pes sar tume xramosarde, bikerindoj dośa, palal o rromano mothovipen „E dialèkturǎ 

den o leksikàlo barvalipen jekhe ćhibǎqe!”.      10 pùnkturǎ 

3. Dikhela pes sar si kerdi e evaluaciaqi fìśa vaś O vèrbo/ I kernavni, k-i śovto klàsa. 

  10 pùnkturǎ 
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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

18 iulie 2018 

Probă scrisă 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ŞI 

LITERATURA RROMANI MATERNĂ, MATEMATICĂ ŞI METODICA PREDĂRII 

ACESTORA 

(ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA RROMANI)  

Varianta 2 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 

SUBIECTUL I         (60 de puncte) 

 

A. LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI  (20 pùnktură) 

 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e pućhimata dine 

maj tele! 

Phrala Abdula ov sasto thaj o del te del amen bax te keras o kedipe so maj sigo. Se hasara o 

vramo a but thema azukaren o piko katar o IRU  isiman but raportora kaj bicalde mande katar vi 

avera thema kaj silena bare problemora , pa jertisar mange me mangava te dav mungri decizija te 

dikas kaj achilam. Akoj sam maj but membrora ko Iru taj ko parlamenti amen shaj te rodas amenge 

nevo sherutno katar amari organizacija katar o IRU. Se kadava si hacardi buci djanen sa e Roma 

kaj amaro sherutno lel pale Roma bare love andar e EU thaj kaj vov bikinel sa amen , kadeja buci 

nakhlji sa e granice , naj amen musaj te cidinisara amen so maj sigo se ma te ljel amaro sherutno 

pe amende aver love ka achen lese ki korr but hohavel amen naj chachutno simpatizeri pale Roma 

sile hohamni maska.  

1. Laćharen o dino tèksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e redakciaqe 

mangimata, palemxramosarindoj les pa o nevo eksamenosqo lil, na p-o subijèkto!  

          4 pùnkturǎ 

2. Ambolden rumunikanes o dino maj opre tèksto!    4 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i sintàgma o nevo śerutno anθar le savorre 8 kèzură, nùmaj ka-o jekhipen! 

           6 pùnktură 
4. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo mangel ka-o akanutno thaj ka-o nakhlo vaxt e indikativone 

modosqo!           6 pùnktură 
 

B.  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ   (20 de puncte) 

Se dă textul:  

1. Spune degetul cel mare 

Către-arătător, 

Spune degetul cel mare 

- N-am fărâmă de mâncare, 

Frate-arătător! 

 

2. Spune, către mijlociul, 

Cel arătător, 

Spune-arătătorul: - Frate, 
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Nu mai sunt deloc bucate, 

Şi de foame mor! 

 

3. Se apleacă mijlociul  

Către inelar, 

Şi îi spune-atâta numai: 

- Ce e de făcut acuma, 

Frate inelar? 

 

4. Leneş cată inelarul 

Către ei, şi-apoi, 

Cam în silă, le răspunde: 

- Ce să faci când nu-i de unde? 

Vom răbda şi noi!... 

 

5. Prinde atunci cel mic să strige 

Mai isteţ ca ei: 

- Ce tot plângem şi ne frângem? 

Hai la muncă să ne strângem 

 

6. Toţi uniţi, că nu rămâne  

Niciodată fără pâine 

Cel ce vrea să şi-o câştige, 

Frăţiorii mei!...  

        Sfatul degetelor, de Elena Farago 

Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de 

mai sus: 

1. Povestiţi deznodământul poeziei. Interpretaţi ultimele două strofe.    8 puncte 

2. Precizaţi valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în texul dat.   6 puncte 

3. Stabiliţi câte un antonim pentru cuvintele: spune, leneș, să câștige.   3 puncte 

4. Identificați trei verbe la modul indicativ, timpul prezent.     3 puncte 

 

C. MATEMATICĂ (20 de puncte) 

 

1. Se consideră mulţimile A = {x ∈ N︱4 < x < 13} şi B = {y ∈ N︱y este divizor al lui 20}. 

a) Determinați elementele mulțimilor A și B.      4 puncte 

b) Calculați AUB și A∩B.        4 puncte 

c) Determinaţi numărul elementelor mulţimii A-B.     3 puncte 

2. Se consideră numerele a=  b=   şi c=1,2 .   

a) Calculaţi produsul numerelor a şi b.        3 puncte 

b) Scrieți numerele a, b și c în ordine crescătoare.      3 puncte 

c) Aflați suma numerelor a și b.        3 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea        (30 de puncte) 

 

1. Den eksèmplurǎ anθar o didaktikano lèksiko / mangimata save utilizisaren len anθ-e rromane 

ćhibǎqe òre!          10 pùnktură 

2. Keren jekh butǎqi fìśa savi śaj te utilizisaren/ labǎren la ka-e klasaqo kotor O substantìvo/ I 

navni, anθ-e rromane vaj rumunikane ćhibǎqe òre, k-i śtarto klàsa!   10 pùnktură 

3. Xramosaren anθ-i rromani vaj anθ-i rumunikani ćhib palal „O portofòlivo – jekh alternatìvo 

evaluaciaqi metòda”.                10 pùnktură 
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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

18 iulie 2018 

 

Probă scrisă 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,  

LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI ŞI METODICA PREDĂRII ACESTORA 

(ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎN LIMBA RROMANI) 

 

Varianta 2 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 

SUBIECTUL I         (60 de puncte) 

 

D. 30 de puncte 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e pućhimata 

dine maj tele! 

 

Te aven baxthale Romale, dikhav kadi diskussia sar dzhal haj mangav te penav jekh vorba ande 

kado. Dragone phralale thaj phenjale, o standardo naj feri buthe bershengi butji thaj kidimatha 

hunje manushengi. Te dikhena pe sa le standardura so vazdepe ande luma dikhena ke malade pala 

le manush. AKhanak me skirija gadzhikanes haj penava sostar, jiva dikhen ke shaj skirinav 

Romanes, naj e vorba pe kodo 

Romalen, But bahtalo sijum so isi baro interesovanje maskaro Roma, sar te avel pes dji i 

standardizacija e romane chibjakoro.  

Phralaljen, amen na laja nikasiri abeceda, ja dajekhesere lila kotar romani chib. Amari buti si te 

sikljovel pes i romani chib sar sadajekh Rom so vakerela. 

 

1. Laćharen o dino tèksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e redakciaqe 

mangimata, palemxramosarindoj les pa o nevo eksamenosqo lil, na p-o subijèkto!  

           8 pùnkturǎ 
2. Ambolden rumunikanes o dino maj opre tèksto!    8 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i sintàgma o baxtalo rrom anθar le savorre 8 kèzură, nùmaj ka-o jekhipen! 

           8 pùnktură 

4. Nakhaven i  kernavni/ o vèrbo avel ka-o avutno vaxt e indikativone modosqo!   

           6 pùnktură 

 

E.  30 de puncte 
 

„Petrecuse cu chitara 

toată vara. 

Însă iată că-ntr-o zi 

când viforniţa porni, 

Greierele se trezi 

fără muscă , fără râmă, 

fără umbră de fărâmă. 

Ce să facă?�Hai să ceară 

la Furnică, pân� la vară, 

niscai boabe de secară. 

-�Pe cuvânt de lighioană, 

voi plăti cinstit cucoană, 

cu dobânzi, cu tot ce vrei!…”  

Dar Furnica, harnică, 

are un ponos al ei: 

nu-i din fire darnică 

şi-i răspunde cam răstit: 

-Astă-vară ce-ai păţit? 

-Dacă nu e cu bănat. 

zi şi noapte am cântat 

pentru mine, pentru toţi… 

-�Joacă astăzi dacă poţi!” 

Greierele şi furnica  

de Jean de La Fontaine 
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1. Argumentați în 15-20 de rânduri că opera „Greierele și furnica” este fabulă.   

            15 puncte 

2. Scrieți sinonimele următoarelor cuvinte:vifornița, să ceară, cinstit, harnică, niscai.  

            6 puncte 
3. Precizaţi valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în text.       

            4 puncte 

4. Despărţiţi în silabe cuvintele: chitara, cucoană, porni, toți, greierele.   5 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea        (30 de puncte) 

 

A                  15 puncte 

 

Xramosaren anθ-e 15-20 rèndurǎ sar keren e texarinǎqo malavipen e ćhavorrença (Întâlnirea de 

dimineață)!            15 pùnktură 

 

B                 15 puncte 

Prezentați valoarea educativă a unui joc de mișcare la vârsta preșcolară, având în vedere următoarele 

repere: 

- definirea conceptului de joc de mișcare la vârsta preșcolară;    5 puncte 

- descrierea unui joc de mișcare pentru grupa de vârsta 4-5 ani.     10 puncte.  
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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

18 iulie 2018 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,  

LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI ŞI METODICA PREDĂRII ACESTORA.  

(ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎN LIMBA RROMANI) 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 1 

 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se pot acorda punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 

total obţinut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I         (30 de puncte) 

 

A. 30 de puncte 

1. Dikhela pes sar si laćhardo o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e 

redakciaqe mangimata.         8 pùnktură 

2. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 

amboldino o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 

            8 pùnktură 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, genitìvo, 

datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen, dikhindoj kana si kerde vaj 

na gramatikane dośa.          8 pùnktură 

4. Dikhela pes te/ kana i dini kernavni si miśto nakhavdi ka-o avutno vaxt e indikativone 

modosqo.           6 pùnktură 

 

B. 15 puncte 

1. Argumentarea fabulei „Greierele și furnica”.      15 puncte 

2. Se acordă câte un punct pentru fiecare sinonim corect identificat.   6 puncte 

3. Pentru fiecare valoare morfologică corect enunțată se acordă 1 punct.    4 puncte 

4. Se acordă câte 1 punct pentru despărțirea corectă în silabe a fiecărui cuvânt.   5 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea       (30 de puncte) 

 

A. Dikhela pes kana si prinзarde e etàpe/ e śirda e texarinǎqe malavipnasqe. 

            15 pùnkturǎ 

B.  

1. 

- definirea conceptului de joc de mișcare la vârsta preșcolară     5 puncte 

- descrierea unui joc de mișcare pentru grupa de vârsta 4-5 ani  10 puncte 
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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ 

CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

29 iulie 2020 

Probă scrisă 

LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂ 
 

VARIANTA 3 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                          (30 de puncte) 
 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e pućhimata 

dine maj tele!  

 

Kamav te keras svato po telefono, te aves mande val te avav me tute. Tu o Sarau, O Marcel thai me 

jekh skoa sijam/sam. La3avo si te bešav kana isi man ideja , kamlipen thai entuzijasmosqi inicijativa te 

akala tire lekcie e rromane siklovnenge nakhavav odothe kai si musai te dudlarav olen pi serbikani 

ćhib. Paćav so amare šajutme bućatar biandovena vagi/panda but siklovne , studentura thai siklarne 

save si bokhalee thai trušale te ćaljon pesqe deaqe ćhibatar.An akav momento mamui mire finasiaqe 

ćorromasqo me putarde phenav so akia buti kamav te keav BI LOVENGO. Šai kerav vi korkoro no 

amari khetani buti paćav so si ando interes amare khetane rromane ćhbako amare due themenfi kai isi 

mau but Roma tthai tradicia institucionalo siklarmoaski amare ćhibaqo. Nais po haćaraipen, 

 
1. Laćharen o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e redakciaqe mangimata, 

palem xramosarindoj les p-o ćućo eksamenosqo lil, na p-o kadava subijèkto! 

                                                                                                                                    4 pùnktură 

2. Ambolden rumunikanes o tèksto dino maj opre!                                                   6 pùnktură 

3. Nakhaven i sintàgma i khethani butǐ anθar le savorre 8 kèzură (nominatìvo, akuzatìvo, genitìvo, 

datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo), vi ka-o jekhipen, vi ka-o butipen!                                                                                                                  

6 pùnktură 

4. Den i paradìgma e kernavnǎqi/ e verbosqi beśel ka-e savorre vaxta e indikativone modosqe (o 

akanutno vaxt, o avutno vaxt, o imperfèkto, o nakhlo vaxt thaj o po but sar perfèkto vaxt)! 

                                                                                                                                    6 pùnktură 

5. Alosaren anθar o dino téksto e fonetikane rimomimata, e morfologikane dikhimata vi e leksikàlo 

dikhimata!                                                                                                  8 pùnkturǎ 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                           (30 de puncte) 
 

1. Kana tume drabaren o oprutno tèksto, kaθar o I-to Subijèkto/ Subiectul I, so tume xatǎren? 

Xramosaren palal so tume mangen te phenen maj but, anθ-e 10 rèndurǎ, p-i kadaja tèma! 

                                                                                                                          10 pùnktură 

2. Xramosaren, anθ-e 15-20 rèndurǎ, palal Sosθar thaj sar siklǎras le sikǒvnen/ le ćhavorren e 
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kulturàlo rromane valòre!      10 pùnktură 

3. Xramosaren, anθ-e 10 rèndurǎ, so tume xatǎren anθar o mothovipen: I rromani ćhib si jekh 

purani thaj barvali ćhib.        10 pùnktură 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                          (30 de puncte) 
 

1. Keren jekh butǎqi fìśa savi śaj te utilizisaren/ labǎren la ka-e klasaqo kotor O numeràlo/ i 
ginavni, i śovto klàsa!        10 pùnktură 

 
2. Vakǎren, anθ-e 15-20 rèndurǎ, palal Sar keren i evaluàcia anθ-e rromane ćhibǎqe òre? So si i 

evaluàcia? So evaluaciaqe tìpurǎ prinʒaren? So evaluaciaqe ìtemura utilizisaren?  
           10 pùnktură 
 

3. Prezentisaren, anθ-e 10-15 rèndurǎ, Sar isteman / utilizisaren o kompùtero anθ-e rromane 
ćhibǎqe òre!         10 pùnktură 
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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / 

CATEDRELOR DECLARATE VACANTE / REZERVATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

29 iulie 2020 

 

LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂ  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
VARIANTA 3 

 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă acerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni depunct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                       (30 de puncte) 

 

1. Dikhela pes sar si laćhardo o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e 

redakciaqe mangimata. 4 pùnktură 

2. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes amboldino 

o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 
6 pùnktură 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, genitìvo, 

datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen vi ka-o butipen, 

dikhindoj kana si kerde vaj na gramatikane dośa. 6 pùnktură 

4. Dikhela pes sar si dini e kernavnǎqi paradigma ka-e savorre vaxta e indikativone modosqe 

savorre vaxta e indikativone modosqe (o akanutno vaxt, o avutno vaxt, o imperfèkto, o nakhlo vaxt 

thaj o po but sar perfèkto vaxt)! 6 pùnktură 

5. Dikhela pes sar si alosarde anθ-o dino téksto e fonetikane rimomimata, e morfologiaqe 

dikhimata vi e leksikàlo dikhimata. 8 pùnktură 

 

SUBIECTUL a II-lea                                                                                               

(30 de puncte) 

1. Dikhela pes sar si xramosardo tumaro mothovipen aj e pùnktură si dine palal sar si ćaćes 

xramosardo o tèksto, dikhindoj pes te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 

Dikhela pes vi savi emòcia tradel tumaro tèksto pa i dini tèma! 10 pùnktură 

 

2. Dikhela pes sar si xramosardo tumaro redaktisaripen palal sosθar thaj sar siklǎras le sikǒvnen/ le 

ćhavorren e kulturàlo rromane valòre, dikhindoj pes te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi 

punktuaciaqe dośa. 10 pùnktură 

 

3. Dikhela pes sar si xramosardo tumaro mothovipen, sar keren tume i argumentàcia, tha’ dikhela 
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pes vi te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa.       10 pùnktură 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                            

(30 de puncte) 

1. Dikhela pes sar si kerdi e butǎqi fìśa, te si labǎrde anθ-i laθe e tekstosqe informàcie palal o 

mumeràlo/ i ginavni.                                                                                                   10 pùnktură 

 

2. Dikhela pes sar si kerdi i prezentàcia e evaluaciaqi: so si i evaluàcia, save si e evaluaciaqe tìpurǎ, 

save si e evaluaciaqe ìtemurǎ!                                                                                    10 pùnktură 

 

3. Dikhela  pes  sar si prezentisardo e komputerosqo istemisaripen / utilizisaripen anθ-e rromane 

ćhibǎqe òre!                                                                                                                10 pùnktură 
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CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 

Probă scrisă 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA 

PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE PENTRU MINORITĂȚI, LIMBA ȘI 

LITERATURA RROMANI MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII 

RROMANI MATERNE  

(ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA RROMANI) 

Varianta 3 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I                                                                                                          (30 de puncte) 
A. Limba română (15 puncte) 

Citiți cu atenție următorul text: 

Era totul bine, cu excepția vremii. Vacanța începuse de două zile. Ploua și nu prea aveam ce 

face – pe atunci Brașovul era un fel de Londră a României, n-aveai voie să vii fără impermeabil cu 

glugă în orașul de la poalele Tâmpei, nici măcar vara –, iar mama-mare, în grija căreia fuseserăm 

dați, și-a luat umbrela ei neagră din cuier, ne-a spus s-o așteptăm, că vine imediat și vom face 

împreună cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată. Am vrut să aflăm ce, dar nu ne-a spus 

decât: 
– Așteptați-mă și aveți grijă! 
(Ioana Pârvulescu, Inocenții) 

 Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul 
dat: 

1. Construiți un enunț cu antonimul verbului a veni.                                                  2 puncte 
2. Scrieți, din textul dat, două cuvinte care conțin diftongi diferiți.                           4 puncte 
3. Precizați valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în text: vacanța, 
ploua, neagră.                                                                                                               6 puncte 
4. Transcrieți, din textul dat, ultima propoziție principală.                                         2 puncte 
5. Explicați rolul semnului exclamării în enunțul: – Așteptați-mă și aveți grijă!       1 punct 

 

B. Literatura română și universală pentru copii (15 puncte) 
Redactați un text de 1-2 pagini, în care să prezentați modul de reflectare a temei naturii într-una dintre 

poeziile romantice studiate în conformitate cu programa de concurs. În elaborarea eseului, veți avea în 

vedere următoarele repere: 

- precizarea a două trăsături specifice romantismului, existente în poezia studiată în 

conformitate cu programa de concurs; 
- evidențierea a două motive literare asociate cu tema naturii în poezia romantică aleasă; 
- numirea a două elemente de structură ale discursului poetic, semnificative pentru tema operei 

literare; 
- ilustrarea celor două elemente de structură numite, semnificative pentru tema naturii; 
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere cu privire la modul de reflectare a temei 

naturii în poezia romantică la care ați făcut referire. 

Notă: Pentru conţinutul textului veţi primi 10 puncte, iar  pentru redactarea textului veţi primi   5 

puncte (organizarea ideilor în scris; utilizarea limbii literare – 1punct; abilităţi de analiză şi de 
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argumentare – 1 punct; ortografie și punctuație – 1 punct; aşezare în pagină şi lizibilitate – 1 punct; 

încadrare în limita de spațiu indicată – 1 punct). 

SUBIECTUL al II-lea                                                                (30 de puncte) 

Limba și literatura rromani maternă (30 de puncte) 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e pućhimata dine 

maj tele! 

/…/ Anθ-jekh vaxt, anθ-jekh bibaxtalo reźìmo, dǎsas muj sar savorre rroma, te aven ingerde 

anθar o them, dur, anθ-jekh than but śundo savorrenθar, k-o Bùgo, anθ-i Transnìstria. But cirde atùnć e 

rroma, thaj me kamav te phenav tuqe i paramìći e Radosqi. 

O Ràdo sasas jekh ćhavorro opre-tele efta berśenqo, bilaʒutno, tha' savo sas prinзando maj but 

sar jekh laćho baśavno. 

But lośale sasasa lesqe dada leça, tha' vi maj but lośarenas pen kana kidenas pen aver rroma 

aθar o gav, te śunen les sar baśavel aθar i skrìpka. 

Lesqo dad, o Kulaj, kerelas butǐ sar sastrǎri, thaj paśal o Ràdo maj sas les panʒ aver  

ćhavorre. 

Akana, śunindoj o vak sar ke le kanrale, le śingale phirenas te lien e rromen kheral, o Kulaj, sig 

lǎs la rromnǎ thaj le ćhavorren, vazdǎs len anθ-o vurdon thaj bi te maj dikhel palpale, telǎrdǎs karing o 

veś te angaraven pen. 

Sar sas, sar na sas, tha΄, ʒandoj anθar o veś, anθ-jekh rǎt, lǎs te del o briśind thaj jekh p-o aver, 

jekh veśesqo balo, savo baśelas, daravdǎs e grasten, save, sar xastrajile e vurdonesθar, kerdine pen 

bidikhle anθ-o veś sar nìśte druna. 

Bidaravno, o Kulaj, e tovereça, e ćugnǎça, e jagaça, soça arakhlǎs, naśavdǎs e bales, tha΄ akana 

aćhilǎsas anθ-o veś bi grastenqo, thaj vi maj but, nić o Ràdo na dikhlǎs pes khanikenθe. 

Sa i rǎt thaj o palutno dǐves rodine e Rados, o dad thaj lesqe duj phrala maj bare, bi te beśen, 

tha΄ kadava sar kana dǎsas anθ-i phuv. /.../ O Veśorro, palal o Źupter 

Borkoj 

 

1. Arakhen e sinonìmurǎ vaś e alava: vaxt, telǎrdǎs, vak!                                          3 pùnkturǎ 

2. Roden thaj xramosaren anθar o dino tèksto trin murśikane navnǎ/ substantìvurǎ. Sikaven k-o savo 

gin thaj kèzo si von!                                                                                                         3 pùnkturǎ 

3. Nakhaven i sintàgma „o lośalo ćhavo” ka-e savorre kèzurǎ, ka-o jekhipen thaj ka-o butipen”! 

                                                                                                                                          8 pùnkturǎ 

4. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo „cirdel” ka-e savorre vaxta e indikativone modosqe. 

                                                                                                                                    8 pùnkturǎ 

5. Ambolden anθ-i rumunikani ćhib o tèksto dino maj opre!                                        8 pùnkturǎ 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                               (30 de puncte) 

A. Metodica predării limbii și literaturii române pentru minorități (15 puncte) 

Următoarea secvenţă face parte din Programa școlară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba rromani - clasa a III-a (OMEN nr. 5003/2014): 

 

Competența specifică Exemplu de activități de învățare 
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3.3. Formularea unei păreri despre 
o poveste scurtă ilustrată și personajele 
acesteia 

- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text 
- exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile 
unor personaje 

 

Conţinuturi: 

Domenii de conţinut Clasa a III-a 

Textul - text de informare și funcțional: afiș, tabel sau alt tip de organizator 

grafic, carte poștală, invitație, în funcție de dotări – SMS și email 
- scurt text literar narativ 

a) Menționați resursele (de timp, de loc, material didactic, forme de organizare a clasei) utilizate 

pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice din secvența dată, precizând totodată metoda, 

instrumentul sau modalitatea de evaluare utilizate pentru evaluarea formării/dezvoltării acestei 

competențe.                                                                                                                           4 puncte 

b) Explicați succint aspectele metodologice privind scrierea imaginativă în învățământul primar. 
3 puncte 

c) Prezentați următoarele componente ale programelor școlare la limba și literatura română 

pentru minorități: competențe generale și sugestii metodologice.                                      4 puncte 

d) Detaliați demersul evaluativ prin proiect, numind totodată și o altă metodă alternativă de 

evaluare utilizată în învățământul primar.                                                                           4 puncte 

 

B. Metodica predării limbii și literaturii rromani materne (15 puncte) 
 

1. Keren jekh evaluaciaqi fìśa savi śaj te utilizisaren/ labǎren la ka-e klasaqo kotor O pronòmbro 

/ i sarnavni, i śtarto klàsa!                                                                         8 pùnktură 

2. Vakǎren, anθ-i rromani ćhib, anθ-e 15-25 rèndurǎ, palal so didaktikane metòde labǎren/ 

utilizisaren anθ-e rromane ćhibǎqe òre kana siklǎren jekh naratìvo tèksto!                   7 pùnktură 
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CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE 

VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 
 

Probă scrisă 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII 
LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE PENTRU MINORITĂȚI, LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI 

MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII RROMANI MATERNE 
(ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA RROMANI) 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

Varianta 3 
 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Limba română (15 puncte) 
 

1. construirea oricărui enunț cu antonimul verbului dat (pentru precizarea antonimului, fără 
construirea unui enunț se acordă 1 punct) 2 puncte 
2. câte 2 puncte pentru scrierea, din textul dat, a oricăror două cuvinte care conțin diftongi diferiți 
(de exemplu: vremii, două, ploua, prea) 2x2p=4 puncte 

3. - câte 1 punct pentru precizarea valorii morfologice a fiecăruia dintre cuvintele date, astfel: 
vacanța - substantiv; ploua - verb; neagră - adjectiv 3x1p=3 puncte 

-  câte  1  punct  pentru  precizarea  funcției  sintactice  a fiecăruia  dintre  cuvintele  date, astfel: 
vacanța - subiect; ploua - predicat; neagră - atribut 3x1p=3 puncte 
4. transcrierea propoziției cerute, astfel: (…) și aveți grijă! 2 puncte 
5. explicarea rolul semnului exclamării în enunțul dat (de exemplu, marchează punctuația enunțului 
exclamativ) 1 punct 

 

B. Literatura română și universală pentru copii (15 puncte) 

 
Conținut (10 puncte) 
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror două trăsături specifice romantismului, existente în poezia 
studiată în conformitate cu programa de concurs 2x1p=2 puncte 
- câte 1 punct pentru evidențierea oricăror două motive literare asociate cu tema naturii în poezia 
romantică aleasă 2x1p=2 puncte 
- câte 1 punct pentru numirea oricăror două elemente de structură ale discursului poetic, 
semnificative pentru tema operei literare (de exemplu: titlu, motiv literar, idee poetică, instanțele 
comunicării poetice: mărci lexico-gramaticale ale eului poetic; elemente de prozodie etc.) 

2x1p=2 puncte 
- câte 1 punct pentru ilustrarea adecvată a celor două elemente de structură numite, semnificative 
pentru tema naturii 2x1p=2 puncte 

- exprimarea argumentată a punctului de vedere cerut: argumentarea unui punct de vedere corect 
formulat - 2p/ formularea punctului de vedere, fără argumentare - 1p. 2 puncte 

Redactare (5 puncte) 
- organizarea ideilor în scris, utilizarea limbii literare 1 punct 
- abilităţi de analiză şi de argumentare 1 punct 
- ortografie și punctuaţie 1 punct 
- aşezare în pagină şi lizibilitate 1 punct 
- încadrarea în limita de spațiu indicată 1 punct 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                            (30 de puncte) 

 

Limba și literatura rromani maternă (30 de puncte) 

 
1. Dela pes po jekh pùnkto vaś svàko laćho arakhlo sinonìmo.                            3 pùnkturǎ 
2. Dela pes po jekh pùnkto vaś svàko laćho arakhlo murśikano substantìvo thaj vaś o 
sikavipen e ginesqo thaj e kezosqo.                                                                         3 pùnkturǎ 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, 

genitìvo, datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen vi ka-o 
butipen, dikhindoj kana si kerde vaj na gramatikane dośa.                                      8 pùnktură 

4. Dikhela pes sar si dini e kernavnǎqi paradigma ka-e savorre vaxta e indikativone modosqe. 
              8 pùnktură 

5. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 
amboldino o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 

           8 pùnkturǎ 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                           (30 de puncte) 
A. Metodica predării limbii și literaturii române pentru minorități (15 puncte) 

a) - menționarea oricăror resurse (conform cerinței) adecvate pentru formarea/dezvoltarea 
competenţei specifice din secvența dată                                                                       2 puncte 

- precizarea oricărei metode, a oricărui instrument sau a oricărei modalităţi de evaluare 
utilizate pentru evaluarea formării/dezvoltării competenţei specifice din secvența dată 

                                                                                                                                   2 puncte 

b) explicarea succintă a aspectelor metodologice privind scrierea imaginativă în învățământul 
primar                                                                                                                      3 puncte 

c) câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două componente date 
                     2x2p=4 puncte 

d)  detalierea demersului evaluativ prin proiect          3 puncte 
- numirea oricărei metode alternative de evaluare utilizată în învățământul primar (de exemplu, 
investigația)                                                                                                                     1 punct 
 

B. Metodica predării limbii și literaturii rromani materne (15 puncte) 
 

1. Dikhela pes sar si kerdi e butǎqi fìśa, te si labǎrde anθ-i laθe verever mangimata palal o 
pronòmbro.                                                                                                               8 pùnktură 

2. Dikhela pes te si prinзarde e didaktikane metòde labǎrde/ utilizisarde anθ-e rromane 
ćhibǎqe òre kana siklǎren jekh naratìvo tèksto.                                                        7 pùnktură 
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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / CATEDRELOR DECLARATE 
VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
11 iulie 2018 

 
Probă scrisă 

 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂ ȘI 

METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV- EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE 
COPII 

 
Varianta 3 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I            (30 de puncte) 
 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e pućhimata 
dine maj tele! 

 

„Phrala Adrian, Kon sian tu? So kalarea o anav kotar o rajo Selahetin. So tu dzanea palo 

Ibrahim Elshani thaj Amalipen "Durmish Aslano". E chib thaj olaki standardizacia ovela kana o 

Rroma keren buti bershencar thaj kedenpe ko jekh than daj den iniciativa so si e chib sar si lakeri 

gramatika thaj kobar dialektja phandinenpe the ovel i stndardizacia e Rromane chibjaki. Tuke 

shaj pingjardo anav o rajo Ymer Karandza, pale e azbuka/alfabeto e Rromano chibjako so sine 

pali chirilica? Sas o gadzikane Rroma te sikjon echib thaj aver.... So amen kerdjam? Kanchi. 

Kalaras jekh jekhe,chungaras pe buqi e buqarengi so roden drom pe amari historia thaj kultura. 

Sikjav tu mande,Kana tu dzanes te kaljares.Ramosar so tu kames/ manges, dukh si tuke so 

dikhea oleske e-mailorja.  

Achoven Devlea, 

Kasum Cana” 

 

1. Laćharen o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e redakciaqe 

mangimata, palemxramosarindoj les p-e eksamenosqi patrin!    6 pùnktură 

 

2. Ambolden rumunikanes o tèksto dino maj opre!    6 pùnktură 

 

3. Nakhaven i sintàgma o terno phral anθar le savorre 8 kèzură, vi ka-o jekhipen, vi ka-o 

butipen!           6 pùnktură 

 

4. Den i paradìgma e kernavnǎqi / e verbosqi mangel ka-e savorre vaxta e indikativone 

modosqe (o akanutno, o avutno, o imperfèkto, o nakhlo thaj o po but sar perfèkto vaxt)! 

           6 pùnktură 

 

5. Alosaren anθ-o dino téksto e fonetikane rimomimata, e morfologiaqe dikhimata vi e 

leksikàlo dikhimata!          6 pùnkturǎ  
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SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 

Se dă textul: 

 

Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta şi-

a întins capul cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi, se lasă 

dezmierdat. Căprioara îl linge, şi limba ei subţire culcă uşor blana moale, mătăsoasă a iedului. 

Mama îl priveşte şi-n sufletul ei de fugarnică încolţeşte un simţământ stăruitor de milă pentru 

fiinţa fragedă căreia i-a dat viaţă, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuie să se 

despartă chiar azi, căci vremea înţărcatului venise demult încă. Şi cum se uita aşa, cu ochi 

îndureraţi, din pieptul căprioarei scăpă ca un muget înăbuşit de durere; iedul deschise ochii. 

 Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare şi porneşte spre ţancurile de stâncă, din zare, 

printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo, sus, e păzit şi de duşmănia lupului, şi de iscusinţa 

vânătorului, căci pe muchiile prăpastiilor acelora numai ele, caprele, puteau a se încumeta. 

Acolo, l-ar fi ştiut ca lângă dânsa. Dar până la ele erau de străbătut locuri pline de primejdii. 

Căprioara îşi aruncă picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăzneţe – să încerce puterile 

iedului. Şi iedul se ţine voiniceşte din urmă; doar la săriturile ameţitoare se opreşte, câte o clipă, 

ca şi cum ar mirosi genuna, apoi se avântă ca o săgeată şi, behăind vesel, zburdă de bucurie, pe 

picioarele subţiri ca nişte lugere. 

 Dar trebuie să scoboare, să străbată o pădure, ca să urce din nou spre ţancuri. Căprioara 

conteneşte fuga: păşeşte încet, prevăzătoare. Trece din poiană în poiană, intră apoi sub bolţi de 

frunze, pe urmă prin hrube adânci de verdeaţă până ce pătrunde în inima intunecată, ca un iad, a 

pădurii.  

(Căprioara, de Emil Gârleanu) 

 

1. Despărțiți în silabe cuvintele: căprioara, îmbărbătează și nou.                6 puncte 

2. Identificați trei adjective cu patru terminații.     6 puncte 

3. Precizaţi sinonimele pentru cuvintele: catifelat, țancuri și pătrunde.    6 puncte 

4. Menționați valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din textul dat.   6 puncte 

5. Identificați trei verbe la modul indicativ, timpul prezent.     6 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte) 

 

1. Sikaven, anθ-i rromani vaj rumunikani ćhib, save si e etàpe/ e śirda e didaktikane 

khelipnasqe, sar aktivitèta vaś e ćhibǎripnasqo/ limbaźosqo siklǎripen!    

           10 pùnktură 

 2. Xramosaren, anθ-i rromani vaj rumunikani ćhib, sar aśti / śaj te kerel pes i kolaboràcia 

maśkar i xurdelin thaj i komunitèta.         

           10 pùnktură 

 3. Sikaven, anθ-i rromani vaj rumunikani ćhib, save didaktikane metòde labǎren / 

utilizisaren anθ-i barǒrri / xurdelin!         

           10 pùnktură 
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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / CATEDRELOR DECLARATE 
VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
11 iulie 2018 

 
Probă scrisă 

 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂ ȘI 

METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV- EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE 
COPII 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

VARIANTA 3 
 

 Se punctează oricare alte formulări / modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I         (30 de puncte) 

 
1. Dikhela pes sar si laćhardo o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e 

redakciaqe mangimata.         6 pùnktură 
2. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 

amboldino o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 
           6 pùnktură 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, genitìvo, 
datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen vi ka-o butipen, dikhindoj kana si 
kerde vaj na gramatikane dośa.        6 pùnktură 

4. Dikhela pes sar si dini e kernavnǎqi paradigma ka-e savorre vaxta e indikativone 
modosqe.          6 pùnktură 

5. Dikhela pes sar si alosarde anθ-o dino téksto e fonetikane rimomimata, e morfologiaqe 
dikhimata vi e leksikàlo dikhimata.       6 pùnktură 

 
SUBIECTUL al II-lea        (30 de puncte) 
  
 1. Se acordă câte două puncte pentru fiecare cuvânt despărțit în silabe corect.     6 
puncte 
 2. Se acordă câte două puncte pentru identificarea fiecărui adjectiv cu patru terminații.
           6 puncte 
 3. Se acordă câte două puncte pentru fiecare sinonim corect identificat. 6 puncte 
 4. Se acordă câte două puncte pentru menționarea corectă a valorii morfologice a 
fiecărui cuvânt.          6 puncte 
  5. Se acordă câte două puncte pentru găsirea fiecărui verb la modul indicativ, timpul 
prezent.           6 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea        (30 de puncte) 

 
1. Dikhela pes sar si prezentisarde e didaktikano khelipnasqe etàpe/ śirda anθ-jekh 

aktivitèta vaś e ćhibǎripnasqo/ limbaźosqo siklǎripen.    10 pùnktură 
2. Dikhela pes sar si prezentisardi i relàcia maśkar i xurdelin thaj i komunitèta, te si 

sikavde e maśkara save laćharen lenqi kolaboràcia.     10 pùnktură 
3. Dikhela pes sar si anavǎrde thaj prezentisarde e didaktikane metòde labǎrde anθ-i 

xurdelin.          10 pùnktură 
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Gheorghe Sarău 

Mostră de subiect rezolvat (din tipologia celor administrate în cadrul probelor de limbă rromani 

pentru examenele naționale de definitivat, titularizare, gradul I) 

 

Del pes o tèksto. Se dă textul:  

 

“Samo mo phral, pučljan man kotar hijum. O palune berša me bešava ani Šveska ama čheral 

hijum kotar e Beočin (Vojvodina -Srbija). Amare phure avena ando Kosovo kotar jek tikno gav 

Hogoš. Amenje phenena Hogoška. But satipe, tumaro phral o Veljko Karaman”. 

 

Mangimata/ Cerințe 

 

1. Selectați din textul dat cuvintele despre care considerați că se pretează la analiză din 

perspectiva scrierii oficiale, redacțională, fonetică, morfologică, lexicală (mod de formare a 

cuvintelor, sinonimie, etimologie etc.) și așezați-le în tabelul de lucru anexat!   

2. Traduceți textul dat în limba română, numai după parcurgerea cerinței nr. 1!   

 

Anèksa. Butǎqo tabèlo/ Anexă. Tabel de lucru 
 

cuvântul 

din text 

selectat spre 

a fi 

comentat 

cuvântul în 

varianta 

corijată,  după 

rigorile 

alfabetului 

internațional 

sau/ și d.p.d.v. 

redacțional 

observații de 

ordin fonetic 

(îndeosebi: 

accidente/ 

alterări/ 

transformări 

fonetice) 

observații 

gramaticale 

(îndeosebi: la nivel 

morfologic) 

observații de 

natură lexicală 

(modul de 

formare a  

cuvântului, 

sinonimie,  

fondul lexical 

rrom – nerrom/ 

etimologie) 

Alte comentarii 

Samo Sàmo 

Era nevoie de o 

virgulă după 
acest cuvânt! 

   -  -  cuvânt 

împrumutat din 

limbile slave. 
Sinonime: 

numa’/ numaj; 

fèri/ fèrdi; 

saci(s)  

Ar putea avea ca 

echivalent rrom 

cuvântul tha’ , 
cu sensul de 

“dar, însă“  

mo  - mo reprezintă o 

formă contrasă 

din mirro > m-

rro > mo   

 - - - 

pučljan pućhlǎn pierdrea 

aspirației din 

sunetul notat cu 

litera ćh 

- - - 

kotar koθar - o din koθar indică, 

aici, corect, 
depărtarea.  

- - 

hijum hinŭm  - trecerea lui -n- 

în semiconsoana 

–j-   

- formă provenită 

din hinǒm > 

hinom, 

echivalentă cu 

sinum/ sinŭm, 

alterată din 

sinǒm > sinom 

  forme echivalente:  

sinǒm > sinom > 

sǒm > som; 

hinǒm > hinom > 

hom 

- - 

O -         - aici nu este art. hot. 

pentru subst. 
masculine la  

- se recomandă 

folosirea formei 
neutrale  e. Vezi: 
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cuvântul 

din text 

selectat spre 

a fi 

comentat 

cuvântul în 

varianta 

corijată,  după 

rigorile 

alfabetului 

internațional 

sau/ și d.p.d.v. 

redacțional 

observații de 

ordin fonetic 

(îndeosebi: 

accidente/ 

alterări/ 

transformări 

fonetice) 

observații 

gramaticale 

(îndeosebi: la nivel 

morfologic) 

observații de 

natură lexicală 

(modul de 

formare a  

cuvântului, 

sinonimie,  

fondul lexical 

rrom – nerrom/ 

etimologie) 

Alte comentarii 

singular, ci formă 

de plural, 

caracteristică 

dialectelor din  

Stratul I de evoluție 
istorică (din dreapta 

Dunării până în 

Turcia, Albania, 

Grecia). 

Echivalente: ol, ïl, 

ël, le, e  

Sa o rroma  = Sa 

e rroma.  

palune palutne 

 

-pierderea 

consoanei -t- din 

suf. -utno 

- -sufixul –utno 

indică materialul 

din care ceva 

este făcut, 

originea, 

proveniența,  

- 

berša berśa - - - - 

O palune 
berša 

o palutne berśa v. obs. de mai 
sus! 

sintagma este 
incorect folosită, 

însemnând “Ultimii 

ani”, dar autorul 

vrea să spună “în 

ultimii ani”, pentru 

aceasta având două 

posibilități 

morfologice: fie 

and-e palutne berśa 

(ca o construcție 

analitică), fie – ca o 

construcție 
sintetică, 

echivalentă, în 

locativ: palutne 

berśenθe  

- - se încurajează 
sintagmele (= 

construcțiile =  

îmbinările) 

sintetice, cele de 

locativ.  

bešava beśava 

 

- -indiciu care arată 

că textul este din 

Stratul I, unde 

forma (me) beśava’ 

corespunde în limba 

rromani comună, 

corect, (me) beśav 

”eu locuiesc” . 
Adică forma de ind. 

prez. pers. I sg. la 

prez. ind. în Stratul 

I este beśava “(eu) 

locuiesc” și nu “(eu) 

voi locui” - așa cum 

e limba rromani 

comună (me beśav  

“eu locuiesc”).     

- Trebuie mare 

atenție, mai ales 

în texte juridice, 

probatorii în 

justiție, acțiunea 

fiind în present 

și nu în viitor. La 

noi, în România, 
forma este 

întâlnită doar la 

rromii spoitori. 

ani an-i  Două accidente prepoziția anda/ - Trebuie atenție, 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 _____________________________________________________________________________ 

285  

cuvântul 

din text 

selectat spre 

a fi 

comentat 

cuvântul în 

varianta 

corijată,  după 

rigorile 

alfabetului 

internațional 

sau/ și d.p.d.v. 

redacțional 

observații de 

ordin fonetic 

(îndeosebi: 

accidente/ 

alterări/ 

transformări 

fonetice) 

observații 

gramaticale 

(îndeosebi: la nivel 

morfologic) 

observații de 

natură lexicală 

(modul de 

formare a  

cuvântului, 

sinonimie,  

fondul lexical 

rrom – nerrom/ 

etimologie) 

Alte comentarii 

fonetice: 

- din prepoziția 

anda (anθa) “în” 

s-a elidat –a-ul 

final fața unei 
vocale (i – aici, 

articol) și a 

rezultat and-i  

-apoi s-a produs 

o contragere, 

ajungând în 

forma respectivă: 

an-i. 

 E posibil să se fi 

produs direct 

alterarea fonetică 
“apocopa” 

(pierderea unui 

sunet final/ a 

unei secvențe 

finale), încât din 

anda să rămână 

an-, urmat de i   

anθa are 

corespondent în 

flexiunea nominală 

postpoziția –θe 

“în”.  

în traduceri, căci 

anda ≠ andar, 

după cum se 

confundă când 

andar/ anθar 
“din, de la, de 

(către), prin/ prin 

intermediul 

(grație, datorită), 

din cauza, 

pentru, pe la” se 

prezint[ ]n forma 

apocopată: 

anda’/ anθa’ , 

vorbitorii 

confundând-o cu 
altă prepoziție 

anda/ anθa “în”.   

Šveska Śvèska  - - Suedia, dar, în 

alte dialecte 

(căldărăresc, de 

ex.) denumirile  

de țări sunt 

adaptate după 
genul masculin: 

o Śvèdo 

-Aici e o 

calchiere după 

denumirea în 

suedeză. 

ama , ama (trebuie 

pusă virgulă 

înainte) 

- este o conjuncție de 

sorginte turcească, 

cu sensul de “dar, 

însă, ci”. Se va 

utiliza corect: tha’ 

“idem” din limba 

rromani  

ama – 

nerecomandat – 

cunoaște și alte 

sinonime 

provenite din 

alte limbi: a (din 

limbile slave), 

no (din limbile 

slave), de (din 

maghiară) etc.   

ama este formă 

caracteristică 

Stratului I, unde 

contactul cu 

vorbitorii  turci a 

fost  de mai 

lungă durată  

čheral kheral  alterarea 
consoanei  

aspirate kh și 

trecerea ei în ćh  

- - - fenomen 
similar de 

alterare în ćh se 

produce și în 

cazul consoanei 

aspirate th (v. la 

călărari: them > 

ćhem 

kotar e 

Beočin 

koθar e Beočin - aticolul corect este i În sintagma 

koθar e Beočin 

sensul este: “de 

la Beočin”, pe  

Se poate utiliza, 

pentru variație 

stlistică și pentru 

eliminarea 
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cuvântul 

din text 

selectat spre 

a fi 

comentat 

cuvântul în 

varianta 

corijată,  după 

rigorile 

alfabetului 

internațional 

sau/ și d.p.d.v. 

redacțional 

observații de 

ordin fonetic 

(îndeosebi: 

accidente/ 

alterări/ 

transformări 

fonetice) 

observații 

gramaticale 

(îndeosebi: la nivel 

morfologic) 

observații de 

natură lexicală 

(modul de 

formare a  

cuvântului, 

sinonimie,  

fondul lexical 

rrom – nerrom/ 

etimologie) 

Alte comentarii 

când cealaltă 

formă de mai sus 

koθar are sensul 

“de unde?” 

confuziilor, 

prepoziția anθar  

“din, de la” 

Vojvodina -

Srbija 

Vojvodìna – 

Sèrbia 
(marcarea 

accentului grav, 

plus adaptarea 

denumirii 

sârbești la cea 

din limba 

comună, deci: 

Sèrbia) 

în general, 

cuvintele de gen 
feminin 

provenite din 

limba sârbă 

calchiază 

(copiază) 

terminația 

sârbească –ija, 

așadar, 

trebuieiechivalată 

în limba rromani 

comună prin -ia  

- - împrumut 

(mijloc de 
îmbogățire 

extern) care 

trebuie adaptat 

la spiritual 

limbii rromani: 

Vojvodìna,  

Sèrbia. 

 

- 

avena avena’/ avena[s] s-a produs 
apocopa  

acest tip de alterare 
intervine la mai 

multe forme 

verbale. Aici, 

avenas > avena’ 

“veneau” 

- - alterare tipică 
stratului I, în 

dialecte din 

Cosovo, Bosnia, 

Croația etc. 

ando Kosovo and-o/ anθ-o 

Kòsovo 

-s-a produs 

elidarea vocalei a 

din anda, 

înaintea altei 

vocale (aici, art. 

hot. o). De aceea, 

s-a marcat 

pierderea vocalei 
finale a 

- Kòsovo. S-a 

marcat vocala din 

silaba accentuată 

cu accent grav. 

Construcția and-o/ 

anθ-o Kòsovo poate 

să se prezinte și 

astfel: anda Kòsovo 

sau, la locativ, 

Kosovosθe. 

Oricum, fenomenul 

este general, la 
utilizarea 

prepoziției anda 

urmată de un 

articol, recurgându-

se greșit la articol și 

atunci când situația 

nu o cere. Una este 

anda Banàto= 

Bonatosθe, ambele 

însemnând “în 

Banat”, deci 
nearticulat, dar alta 

este când spunem: 

and-o Banàto, kaj 

bistardem les “În 

Banatul pe care l-

am uitat”  

-în funcție de 

limba de contact, 

putem găsi 

adaptate 

formele: o 

Kòsovo 

(masculin) ori i 

Kòsova 
(feminin) 

- 

kotar jek 

tikno gav 

kotar jek’/ jek[h] 

tikno gav 

s-a produs 

pierderea 

aspirației din 

consoana aspirată 

kh  

construcția kotar 

jekh tikno gav, aici 

cu sensul ”dintr-un 

sat mic”, poate fi 

transformată, 

- - 
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cuvântul 

din text 

selectat spre 

a fi 

comentat 

cuvântul în 

varianta 

corijată,  după 

rigorile 

alfabetului 

internațional 

sau/ și d.p.d.v. 

redacțional 

observații de 

ordin fonetic 

(îndeosebi: 

accidente/ 

alterări/ 

transformări 

fonetice) 

observații 

gramaticale 

(îndeosebi: la nivel 

morfologic) 

observații de 

natură lexicală 

(modul de 

formare a  

cuvântului, 

sinonimie,  

fondul lexical 

rrom – nerrom/ 

etimologie) 

Alte comentarii 

sintetic, prin 

trecerea ei la 

ablativ: jekhe tikne 

gavesθar “idem”. 

Hogoš Hòrgoś În general, se 

impune – în text 
rrom – să se scrie 

denumirea 

numelor, a 

toponimelor prin 

adaptare la 

scrierea și 

specificul limbii 

rromani    

- - - 

Amenje Amenθe -alterarea 

consoanei din 

postpoziție și 

trecerea ei în 
semiconsoana –j-  

- - - 

phenena - - forma tipică de ind. 

prez. pers. a III-a  

pl., la prez. ind. în 

Stratul I. NU este 

forma de viitor 

sintetic. Se traduce 

prin “spuneau, 

ziceau” 

  

Hogoška Hògośka marcarea 

accentuării și 

adaptarea 

toponimului la 

specificul limbii 
rromani  

se observă 

transformarea 

cuvântului dintr-

unul de gen 

masculin, într-altul 
feminin, prin 

intermediul suf. slav 

–ka și cu sens 

diminutival  

- - 

satipe sastipe’/ 

sastipe[n] 

-apocopa, 

pierderea 

consoanei finale 

–n-din sufixul 

abstract 

- omiterea 

consoanei –s- din 

corpul cuvântului 

-suf. –pen are 

echivalentele -mos, 

-bo, -ba/ -pa 

  

tumaro phral 
o Veljko 

Karaman 

tumaro phral, o 
Veljko Karaman 

 

trebuia marcată 

apoziția, așezând 

o virgulă după 

phral, 

- - - - 
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ACCIDENTELE FONETICE/ E FONETIKANE AKCIDÈNTURĂ 
prof. univ. dr. Gheorghe SARĂU 

 

Kana vakăras palal o barărdo aspèkto jekhe ćhibăqo, si te risparas/ liparas kaj o 

prinзaripen e fonetikane rimomimatenqo (le akcidenturenqo) si jekh anθar o maj anglutno 

mangipen, savo si te avel lino anθ-o dikhipen, po but kana o barăripen e ćhibăqo kerel pes jekhe 

xramosaripnasqe ćhandesθe. 

Rromane ćhibǎθe, arakhas: 

 

A.Fonetikane akcidèntură, kana o baripen e lavesqo paruvel pes: 

 

 a.anθar o xarnăripen (kana xarnărel pes, kana sadărel pes o lav); 

 b.anθar o barăripen (kana o lav barǒl anθ-o lunзipen / dïlgipen); 

 

B.Fonetikane akcidèntură, kana o baripen e lavesqo na paruvel pes  

 

A. FONETIKANE AKCIDÈNTURĂ, KANA O BARIPEN E LAVESQO PARUVEL PES 

 

 a. anθar o xarnăripen (kana xarnărel pes, kana sadărel pes o lav) 

1. I sinkòpa (vaj i kontràkcia le lavesqi), kana perel, ka-o maśkar e lavesqo, jekh silàba vaj jekh 

formàcia, vaj kana paruvel pes v, nakhindoj anθ-i paśkonsonanta  -w, vaj aver konsonànta 

rimosarel pes aj xasarel pes: 

a. po but, anθar o xasaripen / o naśalipen e vokalaqo -i-: mirro > m-rro > m-o > mo; mirri > 

m-rri > m-i >mi; mirre > m-rre > m-e > me; tiro > t-ro > t-o > to / tŏ; tiri > t-ri > t-i > ti / tǐ > ki; 

tire > t-re > t-e > te / tě > ke th.a.  

 

b. anθar o xasaripen avere vokalaqo vi, po dur, jekhe konsonantaqo vaj jekhe formaciaqo: 

kadaja > kadja > kaja > kja; kodoja > kodja > koja th.a.;  

 

c. anθar o butvarno nakhavipen e konsonantaqo -v- anθ-i paśkonsonànta -w- vi, po dur, зi 

ka-o xasaripen laqo: ćhavo > ćhawo > ćhaw > ćhao > ćho’; Devel > Dewel > De-el > Del; dǐves 

> dǐwes > dǐ-es > dǐes > dĕs; thovel > thowel > tho-el > thol; savorro > saworro > sa-orro > sa-

rro > sa-o > sa; savorri > saworri > sa-orri > sa-rri > sa-i > să; savorre > saworre > sa-orre > sa-

rre > sa-e > sa; siklǒvel > siklǒwel > siklŏel > siklǒl; kava > kawa, veśenqoro > veśenq-ro; avilo 

> awilo > ailo > alo; avili > awili > aili > ali, kerav > keraw > kera’ th.a.   

 

d. anθar o rimosaripen e konsonantaqo -n- vaj avere formacienqo: 

asvină > asvija > asvja > asva; patrină > patrija > patrja > patra; pesqo > peqo > p-o > po, pesqi 

>  peqi > p-i > pi; pesqe > peqe > p-e > pe; lesqoro > lesq-ro > leq-ro > leqo; lesqiri > lesq-ri > 

leq-ri > leqi; lesqere > lesq-re > leq-re > leqe; kadava > kava; kadala > kala, kodola > kola; 

traisarel > trail, зivisarel > зivel th.a.    

 

2. I aferèza (kana ka-o śird / ka-o astaripen jekhe lavesqo xasarel pes jekh konsonànta, jekh 

vokàla vaj jekh silàba, varvar, kasave sadărimata thavden jekh palal avresθe). I  aferèza aśti te 

avel dikhli ka-e:  

a. sikavale paśutne sarnavnă: kadava > adava > dava > va; kadaja > adaja > daja > ja; 

kadala > adala > dala. Saranes, vi k-e sikavale durutne sarnavnă malavas kadava procèso: 

kodova > odova > dova > ova; kodoja > odoja > doja > ja; kodola > odola > dola th.a. 

b. advèrbură: kathe > athe; kothe > othe; opral >‘pral; kaθar >‘θar th.a.  

c. vèrbură: xulavel > ulavel; xatărel > atărel; xurăl > urăl th.a.    
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3. I elìzia (kana, ka-o agor jekhe lavesqo, perel i palutni vokàla, anglal aver vokàla, kaj si ka-o 

astaripen avere lavesqo - po but anglal jekh artìkulo: o, i, e / ë,  ël / ϊl / ol): anθa o > anθ-o > an-o 

(kathe, vi o sadăripen); anθa i > anθ-i > an-i (kathe, vi o sadăripen); anθa e > anθ-e > an-e 

(kathe, vi o sadăripen); anθa ël > anθ-ël > an-ël (kathe, vi o sadăripen); kaj o > ka-o > k-o; kaj i 

> ka-i > k-i; kaj e > ka-e > k-e; kaj ël > ka-ël > k-ël; pa o > p-o; pa i > p-i; pa e > p-e; pa ël > p-

ël th.a. 

 

4. I apokòpa (kana ka-o agor jekhe lavesqo perel i agorutni konsonànta vaj kana anθar le duj 

agorutne konsonànte kaθar o agor e lavesqo perel jekh vaj le duj): baxt > bax’; ćaćipen > ćaćipe’ 

vaj [ćaćimos > ćaćimo’’]; grast > gras’; kaśt > kaś’; vast > vas’; vuśt > vuś’; ternipen > ternipe’ 

vaj [ternimos > ternimo’]; le rromes > le rrome’; rromanesθe > rromanes > rromane’; 

gaзikanesθe > gaзikanes > gaзikane’; anθar > anθa’; anglal > angla’ th. b. a. 

 

5. I haplològia (sar jekh speciàlo fòrma e disimilaciaqi), kana jekh miazutni vaj sajekh silàba 

xasarel pes: kiralalo > kir-al-al-o > kiralo th.a. 

 

6. I ecthlìpsa (dikhel pes kana jekh lav si agordino anθ-jekh vokàla, thaj i avutni vokàla   kaθar o 

astaripen e dujtone lavesqo xasarel pes): na beśava anθ-ël ćhaja > na beśava-nθ-ël ćhaja (te na 

kerel pes i konfùzia, anθ-i dujto situàcia „anθ-ël ćhaja” si i apokòpa, anθar kodoja ke i agorutni a 

pelăs anglal i vokàla ë).  

 

7. O xasaripen e aspiraciaqo / e “phurdipnasqo” (kana perel o baś “h" anθar le aspiraciaqe 

purane indikane baśa ćh, kh, ph, th): ćhavo > ćavo; jakh > jak’; drakh > drak’; kher > k’er; kham 

> k’am; phabaj > p’abaj; thagar > t’agar; phenel > p’enel th. b. a. 

 

8. O sadăripen le sarane konsonantenqo (kana arakhen pen duj kasave sajekh konsonànte): 

ambrollin > ambrolin; śovvardeś > śovvardeś th. a. 

 

9. I sinerèza (kana duj paśutne vokàle - tha’ save si thanărde anθ-e verver silàbe -  formisaren 

jekh nevi formàcia, jekh diftòngo, kaj vakărel pes anθ-i sajekh silàba): bi-av > băv; pi-av > păv, 

di-as > dăs, rromni-a-ça > rromnăça th.a. 

 

10. Aver fonetikane rismosarimata / akcidèntură 

a. O butvarno xasaripen / o naśalipen e konsonantaqo -t- anθar o adźektivàlo sufìkso -

utn/o (-i, -e, -e, -e): kaśtutno > kaśtuno; ruputno > rupuno, sovnakajutno > sovnakajuno > 

sovnakuno th.a. 

b. O xasaripen e paśkonsonantaqo -j-: raśajni > raśani; śośojni > śośoni th. a. 

c. O rimosaripen e agorutne gruposqo -ni (tha’ na vi le mocionalone sufiksosqo -ni!) vi 

lesqo nakhavipen anθ-i paśkonsonanta -j: balani >balajì > balaj; pani > pajì > paj; kuni > kujì > 

kuj th.a. 

 

 b.anθar o barăripen (kana o lav barǒl anθ-o lunзipen / dïlgipen) 

1. I protèza (o inklǒvipen anglal / ka-o astaripen jekhe lavesqo jekhe vokalaqo vaj jekhe 

bietimologikane konsonantaqo):  

a. i vokàla a-: 

- ka-o śird / astaripen varesave verburenqo: kharel > akharel; kuśel > akuśel rakhel > arakhel; 

resel > aresel; starel > astarel; śunel > aśunel; źukerel > aźukerel th. a.  

 - ka-o śird / astaripen nesave substantivurenqo: băv > abăv; gor > agor; lav > alav; nav > anav; 

săv > asăv th.a.; 

b. o konsonantikano grùpo am- (ka-o śird varesave verburenqo): boldel > amboldel th.a.;   

c. e konsonànte v- vaj ś- (anglal e substantìvură, e adźektìvură, e vèrbură): udar > vudar; 

uśt > vuśt; uźo > vuźo, śuźo, uźărel > vuźărel, śuźărel th.a.    
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2. I anaptìksa (kana inklŏl jekh vokàla maśkar duj konsonànte, butvar k-aśti te avel laćhes 

vakărdino jekh lav): butvar > butivar; kirvi > kirivi; kirvo > kirivo; mezmeri > mezimeri; rićhni > 

rićhini th.a. 

 

3. I epentèza (kana inklŏl jekh bietimologikani konsonànta): marro > manro (mandro,   

mangro); xarro > xanro (xandro, xandro); karro > kanro (kandro, kangro); laqo > lasqo (ka-e 

karpatikane rroma) th.a.  

  

4. I diereza (dujsilabikano vakăripen jekhe vokalikane formaciaqo, kerdi anθar duj elemèntură 

jekhe silabaqe, kana jekh diftòngo d-aśti nakhel anθ-jekh hiàto, vaj jekh paśvokàla jekhe 

diftongosqi nakhel anθ-i pherdi vokàla):  akuz. daja > da-ia > dia, akuz. ćhaja > ćha-ia > ćhia.     

 

 

B. FONETIKANE AKCIDÈNTURĂ, KANA O BARIPEN E LAVESQO NA PARUVEL 

PES 

Kadala tìpură sine dikhle sar verver fonetikane nakhimata / paruvimata:  

 

a. nakhimata le konsonantenqo (anθ-e aver konsonànte) 

 

 1. O nakhipen le „zorale” konsonantenqo anθ-e penqe „kaśuke” зute (po but ka-o agor jekhe 

lavesqo), sar sine konsonànte anθar e зute: d > t,  ź > ś, з > ć, v > f. Sar ekzèmplură: dad > dat; 

keź > keś; panз > panć; asvin > asfin; nasvalo > nasfalo th.a. 

 

2. O nakhipen le „kaśuke” konsonantenqo anθ-e penqe „zorale” зute, sar k > g vaj s > z: kadava 

> gadava; kodova > godova; kadaja > gadaja; kodoja > godoja; kadala > gadala; kodola > 

godola; asvin > azvin,  grastni > grazni, pisdel > pizdel th.a.  

 

3. O butvarno nakhipen e konsonantaqo „v” anθ-i paśkonsonànta w |u| (bi te xasarel pes), kadjal:  

- anθ-i anglutni pozìcia: vov > wov; voj > woj; von > won th.a.  

- anθ-i maśkarutni pozìcia: gava > gawa; kerava > kerawa; phova > phowa; phuva >  phuwa; 

thuvali > thuwali  th.a. 

- anθ-i agorutni pozìcia: phuv > phuw; kerav > keraw th.a. 

Varvar, i konsonànta v nakhel anθ-i konsonànta p: dikhav > dikhap, kerav > kerap th.a.   

 

4. Verver nakhimata le konsonantenqe anθ-e aver konsonànte, kana s > c, kh > c, th > ćh, з > ź, d 

> z, ç > h vaj j th.a.  

Ekzèmplură: solax > colax, khil > cil, thol > ćhol, them > ćhem, зamutro > źamutro, ćhej > śej, 

dĭ > zi, luludĭ > luluzi, tuça > tuha, tuja th.a. 

 

5. I disimilàcia. Kana jekh sajekh baś (jekh konsonànta) vaj jekh but miazutno baś inklǒl duj var 

anθ-sajekh fonetikano kontèksto, atùnć paruvel pesqe vakăripnasqe xarakterìstike vaj xasarel 

pes, anθ-jekh anθar le duj kodola inklǒvimata (isindoj phares vakăripnasqo vaś varesave 

vakărne). Ekzèmplură: barvalo > balvalo; ambrol > amblol th.a. Vaj, kana xasarel pes, kana si 

jekh sasti disimilàcia: prinзanel > pinзanel th.a.  

 

 6. I asimilàcia (o paruvipen jekhe vaj duje vakăripnasqe xarakteristikenqo jekhe baśesqe,  sar 

influènca avere miazutne baśesqi, arakhlo anθ-o paśutnipen). I asimilàcia śaj te avel: a. 

vokalikani vaj b. konsonantikani.  

I konsonantikani asimilàcia: balval > balbal, gilavel > gilabal, prinзanel > prinзarel th.a.  
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7. I akomodàcia (sar jekh speciàlo asimiliaciaqi fòrma), dikhli, anθ-i vakărdini ćhib, sar o 

nakhipen le konsonantenqe grupurenqo -vn- anθ-o grùpo -mn-, -xl- anθ-o grùpo -vl-, vaj -pn- 

anθ-o grùpo -mn/m-: gilavno > gilamno, baśavno > baśamno, guruvni > gurumni, buxlo > 

buvlo, ternipnasqo > ternimnasqo > ternimasqo (kathe, anθ-i palutni situàcia, si o nakhavipen e 

konsonantikano gruposqo kaθar e genitivosqe fòrme -pn- anθ-i konsonànta -m-). Sa kadja: 

phuripnasqo > phurimnasqo > phurimasqo th.a. 

 

b. nakhimata le vokalenqo (anθ-e aver vokàle) 

 

Vi sar anθ-e aver ćhibă, e vokàle aśti te paruven pen le averença, sar anθ-e kadala ekzèmplură: 

veś > voś vaj > vëś; xiv > xïv vaj > xev; śil > śïl; kher > khër; zoralo > zuralo; mirro > morro > 

munro > mïnro; kerdŏvel > kerdŭvel, kerdem > kerdom (kerdŏm, kerdŭm, kerзŭm) th.a. Kathe, 

si o than te risparas / liparas vi le semantikane valòre le vokalenqe a thaj o anθ-i dihotomìa 

“paśutnipen”/ “duripen”, kodolesqe, sar зanel pes, rromane ćhibăθe, i voklàla a sikavel, sa 

vrjàma, o paśutnipen, thaj i voklàla o sikavel o duripen: kathe / kothe; kadava / kodova; kadaja / 

kodoja; kadala / kodola; kazom / kozom; kabor / kobor th.a. 

I asimilàcia (o paruvipen jekhe vaj duje vakăripnasqe xarakteristikenqo jekhe baśesqe,  sar 

influènca avere miazutne baśesqi, arakhlo anθ-o paśutnipen).  

Ekzèmplură vokalikane asimilaciaqe: gilabel > gilabal; trebul > trubul; bilèto > belèto; revìsta > 

rivìsta; vakărel > vakerel th.a. 

 

c. nakhimata / paruvimata le silabenqo (varvar vi le konsonantenqo) 

 

1. I metatèza (kana paruvel pes o than jekhe silabaqo vaj formaciaqo le averença, varvar o than 

jekhe konsonantaqo avere konsonantaça). 

- silàbe: amalni > amalin; sirimi > simiri (urs.); spidel > pisdel th.a. 

- konsonànte: dumukh > dukhum; barvalo > bravalo; manro > marno th.a. 

2. I sinalèfa (kana bilǒn anθ-o vakăripen duj silàbe anθ-jekh silàba): ma-rel la > marel-la, an-

dar o > andar-o, ke-rel pes > kerel-pes th.a.  
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MIJLOACE INTERNE DE ÎMBOGĂȚIRE A LEXICULUI LIMBII 

RROMANI / ANDRUTNE MAŚKARA VAŚ O BARVALĂRIPEN LE 

RROMANE VOKABULAROSQO 

 

prof. univ. dr. Gheorghe SARĂU 
 

Anθ-e savorre ćhibă ekzistisaren trin bare andrutne maśkara vaś o barvalăripen kodola 

ćhibăqo. Kadala sine: 

 - I derivàcia; 

 - I kompozìcia; 

 - I konvèrsia.      

Paśal kadalenθe ekzistuin/ ezistisaren vi le avrutne maśkara vaś o barvalăripen jekhe 

ćhibăqo. Kadala sine e “lava line “vunзilesθe” avere ćhiběnθar”. 

Kadja, p-i bàza le dikhimatenqi, inklistăs ke vi o barvalăripen la rromane ćhibăqo kerdăs 

pes sa vrăma po but, prdal/ anθar: 

a. Andrutne maśkara:  

I.derivàcia, e aźutipnaça le sufiksurenqo thaj le prefiksurenqo (rromane vaj line 

avere ćhiběnθar);  

II.kompozìcia, kana jekh lav si kerdino anθar duj - trin - śtar  lava   

III. konvèrsia (kana paruvel pes i gramatikani valòra)  

b. Avrutne maśkara, po śukar mothovdino, e aźutipnaça le lavença line “vunзilesθe” 

avere ćhiběnθar. 

A. ANDRUTNE MAŚKARA 

I. I  DERIVÀCIA LE RROMANE LAVENQI SUFIKSURENÇA AJ PREFIKSURENÇA 

A.  E  SUFÌKSURĂ 

 

E sufìksură śaj te aven:  

a.diminutivàlo sufìksură: -orro (-orri/ -ŏrri, -orre): buzno + suf. –orro > buznorro, buzni 

+ -orri > buznŏrri; murś + suf. –orro > murśorro; manuś + suf. -orro > manuśorro th.a. 

b.augmentatìvo sufìksură: kher + -vaз > khervaз; pustik + - vaз > pustikvaз th. a. 

            c.mocionàlo sufìkso –ni: grast + suf. -ni > grastni; xer + suf. -ni > xerni; raśaj + suf. –ni > 

raśajni th.a. 

           d.agentosqe sufìksură: veś + -suf.  -no/ -àri  > veśno/ veśàri; udar + -suf.  –no > udarno; 

baś- + -suf.  –no > baśno th.a.  

1. RROMANE PURANE SUFÌKSURĂ. I DERIVÀCIA LE PURANE RROMANE 

SUFIKSURENÇA 

 

E aźutipnaça varesave rromane sufiksurenqo aśti te aven formirime: navnă, paśnavnă, 

paśkernavnă, kernavnă, ginavnă, śirdindoj kaθar aver vakăripnasqe riga vaj sajekhe 

vakăripnasqe rigaθar.  

 A. O navnănqo formisaripen anθar i sufiksàcia:  

E sufìksură -no (vaś e murśikane navnă) thaj -ni (vaś e зuvlikane navnă) sikaven o зeno 

savo/ kaj realizisarel vareso, i profésia kadalesqi vaj o obijèkto saveça kerel pes i àkcia. 

a) kaθar vèrbură/ kernavnă: 

Vaś o formisaripen le navnănqo, śirdindoj kaθar varesave kernavnă, e sufìksură -no/ -ni 

thoven pen palal e kernavutne kòkala/  darrină, sar si anθ-e eksèmplură: k. (a)rakh-el  + suf. -no 

> m. n. (a)rakhno; k. (a)star-el + suf. -no > m. n. (a)starno: maćhenqo astarno vaj, sajekhe 

verbosθar/ kernavnăθar, tha’ le sufiksoça - зuto vaś e зuvlikane navnă -ni, kerel pes o anavăripen 

le instrumentosqo: k. (a)star-el + suf. -ni > з. n. astarni vaj maćhenqi astarni;  k. aćhav-el "+ suf. 

-ni >  з. n. aćhavni; k. ba-śel + suf. -no > m. n. baśno; k. baśav-el + suf. -no > m. n. baśavno; k. 

gudlăr-el + suf. -no > m. n. gudlărno; k. kirav-el + suf. -no > m. n. kiravno; k. khos-el  + suf. -no 
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> m. n. khosno, tha’ k. khos-el  + suf. -ni > з. n. khosni, tha’ anθ-i diminutivàlo/ ciknărdi fòrma 

khosnŏrri; k. mar-el + suf. -no > m. n. marno;  k. panăr-el  " + suf. -ni > з. n. panărni; k. sikav-el 

+ suf. -no > m. n. sikavno "i rovli soça sikavel pes vareso; o зeno kaj sikavel varekasqe vareso; 

(purani gavesqi fòrma) o зeno kaj " sikavel " le ćhavenqe k-i śkòla", avindoj les vi i fòrma vaś o 

зuvlikano ling: sikavni " i зeni  kaj sikavel varekasqe vareso; (i purani gavesqi fòrma) i зeni kaj " 

sikavel "le ćhavenqe k-i śkòla".  

Sa kadja, si vi i sintàgma balvalăqo sikavno " jekh “ rovli  “ kaj sikavel kaθar marel i balval ", 

sar sine vi e kernavnă siklăr-el    (varekas) + suf. -no > m. n. siklărno "o зeno kaj siklărel 

varekas, profèsoro, mèntoro" [sathaj, avindoj les vi o зuvlikano зuto, siklărni "i зeni kaj siklărel 

varekas, profèsorka, méntora"] thaj  tatăr-el, savo, le sufiksoça -no > m. n. tatărno "o obijèkto 

kaj tatărel vareso/ varekas" th. k. m. d. 

b) kaθar navnă/ substantìvură:  

Le sufiksurença  sikavde maj opre (na anθ-e but situàcie), aśti te formisaren pen, śirdindoj kaθar 

e navnă, aver navnă sar sine: з. n. ćar + suf. -no > m. n. ćarno "jekh manuś vaj jekh зivutro savo 

xal po but ćar, na xal mas”; vegetariàno "[vi vaś e зuvlikane navnă: ćarni "jekh зuvli vaj jekh 

зivutro зuvlikano; vegetariàna"];  m. n. udar + suf. -no > m. n. udarno "o manuś kaj beśel k-o 

udar thaj putrel les le manuśenqe", vaj, m. n. udar + suf. -ni  > m. n. udarni "jekh зuvli kaj beśel 

k-o udar thaj putrel les le manuśenqe"; m. n. angar + suf. -no > m. n. angarno "e 

xramosaripnasqo instruménto; o kalărno" th. a. 

 O mocionàlo sufìkso -ni si utilizisardo vaś o formisaripen le зuvlikane navnănqo/ 

navněnqo, save anavăren зivutre, śirdindoj pes kaθar penqe murśikane navnă - зute, save si len 

k-o agor, k-o nominatìvo, k-o jekhipen, jekh konsonànta. Sar anθ-o eksèmplo: m. n. grast + suf. -

ni > з. n. grastni; m. n. guruv + suf. -ni > з. n. guruvni; m. n. xer + suf. -ni > з. n. xerni; m. n. 

manuś + suf. -ni > з. n. manuśni; m. n. murś + suf. -ni > з. n. mur(u)śni; m. n. raj + suf. -ni > з. n. 

rajni; m. n. ruv  + suf. -ni > з. n. ruvni; m. n. rrom + suf. -ni > з. n. rromni; m. n. sap + suf. -ni > 

з. n. sapni; m. n. thagar + suf. -ni > з. n. thagarni  th. a. 

E diminutivàlo sufìksură  orr/o (-e) - vaś m. s. - thaj -ŏrr/i, -ă [var. -orr/i, -ă] - vaś з. n. – śaj te 

aven aplikisarde k-e substantìvură, paśnavnă thaj k-e paśkernavnă, kerindoj pen penqe 

diminutivàlo зute: 

a) kaθar e substantìvură 1) murśikane: gad + suf. -orro > m. n. dim. gadorro; kaśt + suf. -

orro > m. n. dim. kaśtorro; thagar + suf. -orro > m. n. dim. thagarorro; vast + suf. -orro > m. n. 

dim.  vastorro  th. a.; 2) зuvlikane: ćhaj + suf. -orri > з. n. dim. ćhajorri; bori + suf. -ŏrri > з. n. 

dim. borŏrri, tha’ vi “bubamàra" th. a.  

 b) kaθar e paśnavnă  

1) murśikane: kalo "+ suf. -orro > pn. dim. kalorro; lolo + suf. -orro > pn. dim. lolorro 

vaj kaθar e penqe зute; 

2) зuvlikane: kali  + suf. -ŏrri > pn. dim. kalŏrri; loli + suf. -ŏrri > pn. dim. lolŏrri th.a. 

 c) kaθar e paśkernavnă: i pkn. dur + suf. -orro > i pkn. dim. durorro. 

 O sufìkso –ipen - vaś o keripen (k-o nom., k-o jekhipen) le abstraktone navnănqo, save - 

anθ-i rromani ćhib sine, sa vaxt, murśikane lingesqo. Ekzistisarel vi o sajekh sufìkso -imos (k-ël 

xanotàră thaj kïkavără), savo sas lino anθar i grekikani ćhib, sa kadja sar sas lino vi o morfèmo 

vaś o butipen le abstraktone navnănqo -màta, kaj si khethano vaś e navnă kerdine anθar le duje 

sufiksură. Kadja, le sufiksoça -ipen aśti te keren pen abstràkto substantìvură kaθar substantìvură, 

paśnavnă, ginavnă, kernavnă thaj paśkernavnă: 

 a) kaθar substantìvură/ navnă: m. n. amal + suf. -ipen > m. n. amalipen; beng + suf. -ipen 

> m. n. bengipen; m. n. murś + suf. -ipen > m. n. murśipen; phral + suf. -ipen > m. n. phralipen 

th.a. 

b) kaθar paśnavnă: pn. ćać/o (-i, -e, -e) + suf. -ipen > m. n. ćaćipen; pn. dil/o/ (-i, -e, -e) + suf. -

ipen > m. n. dilipen; pn. śukar + suf. -ipen > m. n. dilipen th. a. 

 c) kaθar ginavnă: gn. deś + suf. -ipen > m. n. deśipen; gn.  jekh + suf. -ipen > m. n. 

jekhipen; gn. śtar + suf. -ipen > m. n. śtaripen " jekh śtarto kotor”, tha’ vi “phandipen, o than kaj 

beśen e phandade manuśa”; gn. śel  + suf. -ipen > m. n. śelipen  th. a. 
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d) kaθar kernavnă: k. (a)khar-el + suf. -ipen > m. n. (a)kharipen; k. kam-el + suf. -ipen > 

m. n. kamipen; k. rod-el + suf. -ipen > m. n. rodipen th. k. m. d. 

e) kaθar paśkernavnă: i pkn. but + suf. -ipen > m. n.  butipen " baro gin bute butănqo; o 

gin “butipen"”; i pkn. dur + suf. -ipen > m. n. duripen th. a. 

 O sufìkso -lin sikavel o than kaj kerel pes vareso vaj o obijèkto kaθar śaj te liel pes 

vareso. Pesqe aźutipnaça, d-aśti te  keren pen navnă, save anθ-i rromani ćhib sine sa vrjàma 

зuvlikane lingesqe, śirdindoj: 

 a) kaθar navnă: m. n. ambrol + suf. -lin > з. n. ambrolin " o rukh kaj kerel ambrola"; з. n. 

phabaj + suf. -lin > з. n. phabajlin " o rukh kaj kerel phabaja" th. k. m. d. 

b) kaθar paśnavnă: pn. xurd/o  (-i, -e, -e) + suf. -lin > з. n.  xurdelin " e khelipnasqo than 

le “xurdorrenqo”, le “tiknorrenqo” , le “ćhavorrenqo”; angliśkòla " th. a. 

 c) kaθar kernavnă: k. bikin-el + suf. -lin > з. n. bikinlin "o than kaj bikinel pes vareso; 

magazìno"; k. kur-el + suf. -lin > з. n. kurlin " o than kaj malaven pen e lubnă le murśença, e 

murśa pokindoj len vaś te aven len lença seksuálo relàcie" th. k. m. d. 

 O sufìkso -tro, savo arakhel pes anθ-e rromane leksikàlo elemèntură indikane originaça - 

sar si: m. n. sastro, зamutro, pelistro, зivutro - sikavel o зeno, savo khelel jekh laćhes 

determinisardo ròlo (profèsie, okupàcie, sociàlo thana) vaj i butĭ e savesqe aźutipnaça kerel pes 

vareso. E navnă kerdine kadale sufiksoça si len k-i bàza jekh kernavni: k. kid-el + suf. -tro > m. 

n. kidutro "o зeno vaj o obijèkto kaj kidel vareso (vi e paněsqo kidutro!)" th. k. m. d. 

 O sufìkso -and, na but malavdo, arakhel pes varesode lavenθe: m. n. berand "i 

horizontálo oprutni rovli kaθar i càxra/ katùna”, biparuv. pn.  ivand "bipeko", m. n. śerand . 

 Trujal kadale prefìksurenθe, e navnă aśti te maj formisaren pen, sar dikhela pes anθ-o 

kadava kotor, vi anθar varesave paśnavnă - kerdine, sa kadja, anθar/ maśkar i sufiksàcia - anθar o 

paruvipen e gramatikane valoraqo/ molipnasqo. 

B. O formisaripen le paśnavnănqo anθar sufiksàcia 

 E paśnavnă aśti te keren pen anθar o thovipen k-i tèma kadale sufíksurenqi:  

O sufìkso -utn/o (-i, -e, -e) sikavel o materiàlo anθar kaj si kerdo jekh obijèkto. E 

paśnavnă sine kerdine kadale sufiksoça: 

a) kaθar navnă: m. n. kaśt + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. kaśtutn/o (-i, -e, -e) "anθar kaśt "; 

m. n. kher + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. kherutn/o (-i, -e, -e) "kheresqo, kaj beśel paśal o kher, kaj 

cirdel kaθar o kher"; m. n. śero + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. śerutn/o (-i, -e, -e) " o maj/ po 

importànto/ vastno" th. k. m. d. 

b) kaθar paśnavnă: pn. ćać/o (-i, -e, -e) + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. ćaćutn/o (-i, -e, -e) 

th. a. 

c) kaθar paśkernavnă: i pkn. akana + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. akanutn/o (-i, -e, -e); i 

pkn. opre + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. oprutn/o (-i, -e, -e) th. k. m. d. 

d) kaθar prepozìcie: prep. anglal + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. anglutn/o (-i, -e, -e); prep. 

palal + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. palutn/o (-i, -e, -e) th. a. 

e) kaθar kernavnă: k. dikh-el + suf. -utn/o (-i, -e, -e) > pn. dikhutn/o (-i, -e, -e) "savo/ kaj dikhel 

pes” th. k. m. d. 

O sufìkso -(v)al/o (-i, -e, -e) sikavel o aspèkto le materialosqo anθar kaj si kerdo jekh 

obijèkto vaj sikavel jekh bazutno saripen, jekh bazutni proprietèta, soça miazol jekh obijèkto, 

soça jekh butĭ, jekh зivutro si therărdo”; anθ-i rumunikani ćhib les si les sar korespondènto, 

butivar, o sufìkso -os (-oasă, -oşi, -oase). E paśnavnă kadale tiposθar aven kaθar e navnă: m. n. 

ćhor  + suf. -(v)al/o (-i, -e, -e) > pn. ćhorval/o (-i, -e, -e) "ćhoreça”; m. n. rat + suf. -(v)al/o (-i, -

e, -e) > pn. ratval/o (-i, -e, -e) "rateça, ratărd/o (-i, -e, -e)", tha’ anθar i simplifikàcia le 

sufiksosqi, kana i konsonànta -v- nakhel anθ-i paśkonsonànta -w- (thaj, po dur, -w- xasarel/ 

naśavel pes): m. n. nakh + suf. –(v)al/o (-i, -e, -e) > pn. nasval/o (-i, -e, -e) " bare nakheça, si les/ 

la baro nakh "; з. n. loś + suf. -al/o  (-i, -e, -e) > pn. lośal/o (-i, -e, -e) th. k. m. d. 

O sufìkso -ikan/o (-i, -e, -e) sikavel o umblavipen kaθar jekh grùpo, k-o jekh endaj, k-i 

jekh ètnia, k-i jekh nàcia. Pesqe aźutipnaça aśti te keren pen paśnavnă, śirdindoj:   
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a) kaθar navnă: m. n. murś + suf. -ikan/o (-i, -e, -e) > pn. murśikan/o (-i, -e, -e) "kaj si anθar o 

grùpo le murśenqo”; з. n. зuvli + suf. -ikan/o (-i, -e, -e) > pn. зuvlikan/o (-i, -e, -e) "kaj si anθar o 

grùpo le зuvlănqo”; m. n. rumùno + suf. -ikan/o (-i, -e, -e) > pn. rumunikan/o (-i, -e, -e) "kaj si 

anθar o endaj le rumuncurenqo”; m. n. phral  + suf. -ikan/o (-i, -e, -e) > pn. phralikan/o (-i, -e, -

e) " kaj si anθar o grùpo le phralenqo"  th. a. 

b) kaθar paśnavnă: pn. dilo + suf. -ikan/o (-i, -e, -e) > pn. dilikan/o (-i, -e, -e) " th. a. 

 E Sufìksură -esq/o (-i, -e, -e)/ -enq/o (-i, -e, -e) vaj -aq/o (-i, -e, -e) [var. -ăq/o (-i, -e, -

e)/ -anq/o (-i, -e, -e) [var.: -ănq/o (-i, -e, -e) vaj -ěnq/o (-i, -e, -e)] kaj reprezentisaren 

genitivosqe fòrme le navnănqe. Eksemplosθe: m. n. dad + suf. -esq/o (-i, -e, -e) > pn. dadesq/o (-

i, -e, -e); m. n. dada + suf. -enq/o (-i, -e, -e) > pn. dadenq/o (-i, -e, -e) "; з. n. daj/ dej + suf. -aq/o 

(-i, -e, -e) > pn. dajaq/o (-i, -e, -e) [vaś o kotor -ăq/o (-i, -e, -e): з. s. ruvni + suf. -ăq/o (-i, -e, -e) 

> pn. ruvnăq/o (-i, -e, -e)]; з. n. daja/ deja + suf. -anq/o (-i, -e, -e) > pn. dajanq/o (-i, -e, -e) [var. 

vaś sekvènce -ănq/o (-i, -e, -e) vaj -ěnq/o (-i, -e, -e): з. n. ruvnă + suf. -ănq/o (-i, -e, -e) > pn. 

ruvnănq/o (-i, -e, -e) vaj  з. n. ruvnă + suf. -ěnq/o (-i, -e, -e) > pn. ruvněnq/o (-i, -e, -e)]. Si 

dikhlo o fàkto ke, anθar/ maśkar o paruvipen e gramatikalone valoraqo, varesave paśnavnă 

kadale tiposθar nakhen anθ-e navnă save anavăren profèsie, okupàcie. Sar anθ-o eksèmplo, kaθar 

i m. n. pètala + suf. -enq/o (-i, -e, -e) > pn. petalenq/o (-i, -e, -e); i fòrma petalenqo (po but 

therne thaj jekh therărdo obijèkto) si vaś te sikavel o зeno kaj kerel pètala vaj marel anθ-e 

karfină/ karfinărel pètala k-e cirdipnasqe зivutre (guruva, grasta th.a.). 

O sufìkso -an/o (-i, -e, -e), arakhlo na anθ-e but situàcie, reprezentisarel, fal pes, i sadărdi 

fòrma le sufiksosqi -ikan/o (-i, -e, -e). Dikh: pn. зuvlikan/o (-i, -e, -e) > pn. зuvlăn/o (-i, -e, -e); 

pn. murśikan/o (-i, -e, -e) > pn. murśan/o (-i, -e, -e), tha’ pn.: balan/o (-i, -e, -e) "mas anθar 

balo”, xoraxan/o (-i, -e, -e) "anθar o Xoraxano Them", ilan/o (-i, -e, -e) "kas si les laćho ilo”, 

keźlan/o (-i, -e, -e) " anθar keź", khethan/o (-i, -e, -e), puran/o (-i, -e, -e) ", rroman/o (-i, -e, -e) 

th. a. 

E participiàlo sufìksură -d/o (-i, -e, -e) [na butvarnes: -l/o (-i, -e, -e) vaj -t/o (-i, -e, -e) th. k. m. 

d.]. 

E participiàlo fòrme anθ-e -d/o (-i, -e, -e)/ -l/o (-i, -e, -e) vaj -t/o (-i, -e, -e) th. k. m. d., vi 

von, anθar/ maśkar o paruvipen e gramatikalone valoraqo, nakhen sar paśnavnă. Eksemplosθe: k. 

laćhar-el "kerel vareso te avel laćho, anθ-i laćhi fòrma" > part. laćhard/o (-i, -e, -e) " kaj si 

andino anθ-i laćhi fòrma", dikh-el >  part. dikhl/o (-i, -e, -e) " kaj si dikhlo”) th. k. m. d.  

 C. O formisaripen le paśkernavnănqo anθar i sufiksàcia 

O sufìkso -es. Anθar o thovipen le advèrbo/ paśkernavnutne sufìksosqo -es k-ël 

paśnavnă, keren pen paśkernavnă, sar eks.: pn. rroman/o (-i, -e, -e) + suf. -es > rromanes " anθ-i 

rromani manèra, rromanes(θe)", ćać/o (-i, -e, -e) + suf. -es >  ćaćes  " anθ-o ćaćipen, ćaćipnasθe" 

th. k. m. d. 

 O sufìkso -al sikavel o than kajθar astarel pes/ śirdel pes jekh àkcia, sar anθ-o eksèmplo: 

i pkn. maśkar + suf. -al > pn. maśkaral " anθar o maśkarutno than, anθar i rig kaθar o maśkar "; i 

pkn. avri + suf. -al >  i pkn. avrăl " anθar avri ". 

D. Le  kernavnănqo formisaripen anθar i sufiksàcia  

O sufìkso -ar-/ -ăr- 

Jekh anθar le maj produktìvo rromane sufìksură (paśal le sufìksură  -(v)alo, -utno, -no, -

pen th. k. m. d.) si o sufìkso -ar-/ -ăr-, kaj, kana si thovdino k-o agor le navnănqo, le 

paśnavnănqo, le ginavnănqo, le kernavnănqo, kerel kernavnă. Kadava sufìkso del le kerdine 

verbosqe/ kernavnăqe jekh faktitìvo karaktèro thaj, varekana, jekh frekventatìvo karaktèro. 

a) kaθar navnă: з. n. mel + suf. -ăr- > k. melăr-el " kerel te avel vareso melărdo/ melalo 

“; з. n. loś + suf. -ăr- > k. lośăr-el "kerel varekas te lośŏl" th. k. m. d. 

 b) kaθar paśnavnă: pn. bar/o (-i, -e, -e) + suf. -ăr- > k. barăr-el "kerel baro varekas/ 

vareso";  pn. dil/o (-i, -e, -e) + suf. -ăr- > k. dilăr-el "kerel/ anel varekas te avel sar jekh dilo", 

biparuv. pn.  śukar + suf. -ăr- > k. śukarăr-el  " kerel varekas śukar/ te avel śukar" th. k. m. d. 
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 c) kaθar ginavnă: kard. gn. duj + suf. -ar- > k. dujar-el " kerel vareso te avel anθ-e duj 

riga/ kotora"; kard. gn.  śtar  + suf. -ăr- > k. śtarăr-el  " kerel vareso te avel anθ-e śtar riga/ 

kotora" th. k. m. d. 

d) kaθar paśkernavnă: i pkn. dur + suf. -ăr- > k. durăr-el "thovel vareso/ varekas te 

aćhel/ te beśel dur; mekhel vareso/ varekas dural" th. a. 

 e) kaθar kernavnă: bitr. k. siklŏl (< siklŏvel) + suf. -ăr- > tr.k. siklăr-el  "sikavel 

varekasqe vareso te siklŏl, te зanel" th. k. m. d. 

2. RROMANE NEVE SUFÌKSURĂ. I DERIVÀCIA LE NEVE RROMANE 

SUFIKSURENÇA (LINE AVERE ĆHIBĚNΘAR)  

 Anθ-o kàdro le andrutne maśkarenqo, la derivaciaqo po but, ekzistisarel jekh sèria 

gaзikane sufiksurenqi aj prefiksurenqi, line avere ćhiběnθar thaj adaptisarde k-o specìfiko 

rromane ćhibăqo, von isindoj, faktosθe, sar jekh palalandino, avrutno lingvistikano/ ćhibutno 

materiàlo. Thavdipnasθe, anθ-o kadava kotor, ame kerdăm amenqe i propozìcia te sadikhas o 

segmènto andrutne maśkarenqo "line avere ćhiběnθar" anθar varesave ćhibă le savença e pròto-

rroma, anθ-e penqo drom anθar i Ìndia karing i Euròpa, avile anθ-o kontàkto anθ-e 

anglalbalkanikani, balkanikani thaj europutni zòne, thaj save, metodologikanes, sine tretirime/ 

tretisarde sar andrutne maśkara.  

             Anθar i etimologikani perspektìva, e sufìksură thaj e prefìksură, save sine e rromane 

khethane ćhibăθe, aven anθar e persikani, grekikani, turkikani/ xoraxani, bulgarikani, 

rumunikani, magărikani, slovakikani, ćexikani, polonikani, baltikane ćhibă, finlandikani, 

germanikani, italianikani, hispanikani, portugalikani  ćhibă th.a., dikhindoj pes, kadja, jekh 

xronologikani stratifikàcia palal i orìgina. 

Si te sikavas ke e eksèmplură dine kathe aven vi anθar le śtar rromane dialèktură 

vakărdine anθ-i rumunikani geografikani ària (kakavărenqo, rićhinarenqo, karpatikano, 

xanotarenqo dialèktură), tha’ vi anθar e rromane europutne dialèktură thaj e teldialèktură.  

E afìksură sas line avere ćhiběnθar jekhvare le avrutne lavença thaj palal sas buxlărde k-

ël autohtòno/ phuvăqe leksikàlo jekhimata. 

E rromane sufìksură thaj e prefìksură kaj sine lava line avere ćhiběnθar - save ame 

arakhlăm len thaj savença ame kerdăm i analìza lenqi, ulavdes/ separàt, - sine:  

 -e sufìksură  -(i)mòs, -(i)màta, -(i)bò,  -òs [-o], -ùra[-ùră], -òja, -àri, -(i)tòri, -ka, -àjka, 

-des, -àś, -co, -ca, -ìca (k-e navnă), -àlo, -mè, -dèr, -ìcko/ -ìcka, -ićŏso, -òja, -mïśi (k-e 

paśnavnă), -to (k-e ordinàlo ginavnă), -gòdi (k-e bidefinìto sarnavnă), -isar-/ -osar-, -izel-, -in- 

(k-e kernavnă), -àrla (k-e paśkernavnă) thaj  

 -e prefìksură vare-, leg-/ lek-, naj- thaj aver.  

Le maj but anθar e rromane sufìksură thaj prefìksură avile anθar aver ćhibă sine 

gramatikane thaj po cïra leksikàlo. Sar anθ-o eksèmplo, e gramatikane sufìksură maladile k-e 

navnă save sas line avere ćhiběnθar sine: o suf. -os vaś m. n., o suf. -ka thaj -àjka - vaś з. n. 

(savo si o ćaćutno rromano mocionàlo sufìkso -ni: dikh i m. n.  grast + suf. -ni > з. n. grastni), e 

sufìksură vaś o sikavipen le butipnasqo kaθar le navnă avile anθar aver ćhibă -(i)màta, -ùra/ -

ùră, -òja, -dès. Saranes, k-e paśnavnă dikhen pen e gramatikane sufìksură -mé, -mïśi, avile 

anθar particìpură, o jekhto avindoj grekikano k-i orìgina, tha’ o dujto – xoraxano, o sufìkso -dèr 

(vaś o keripen le komparativosqo), -àlo (khethano vaś e paśnavnă murśikane thaj зuvlikane 

lingenqe anθar o maśkarthemutno lèksiko), -ìcko/ -ìcka, -òja th. a., vaj e gramatikane prefìksură 

maladile k-o formisaripen le relativone superlativosqo kaθar le paśnavnă leg-, naj. Kathe aśti te 

aven risparde/ liparde  vi o gramatikano sufìkso -to (k-e kïkavàră, vaś o formisaripen le 

ordinalone ginavnănqo anθar le kodola kardinàlo ginavnă) vi jekh kernavnutno sufìkso -isar-/ - 

osar- dikhlo k-e neve kernavnă. 

 Avere rigaθe, anθar e leksikàlo sufìksură po produktìvo dikhen pen e sufìksură -(i)mòs, -

(i)bò save den o abstràkto karaktèro varesave navnănqo - kaj, sa kadja, sine sinonìmură le purane 

rromane sufiksoça -(i)pèn, savo na xasardilo k-e rićhinitòră/ rićhinàră thaj k-e rroma anθar o 

jekhto historikano evoluciaqo stràto -, o suf. -àri (vaj -(i)tòri, -àś) kaj anavăren profèsie. K-e 
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paśnavnă dikhas e suf. -ićŏso, -ïco, -ïca, -ìco, -ìca, tha’ k-e paśkernavnă thaj k-e bidefinìto 

sarnavnă arakhas o pref. vare- (varekana, vareso "dajići, khanći(k)" th. k. m. d. 

E aźutipnaça varesave rromane sufiksurenqo avile anθar e lava line ververe ćhiběnθar 

kerdine pen navnă, paśnavnă, ginavnă, sarnavnă, kernavnă, paśkernavnă, śirdindoj pes kaθar 

aver vakăripnasqe riga vaj vi kaθar sajekh vakăripnasqi rig.  

I. vaś navnă 

O sufìkso -(i)mòs, grekikane originaça, si maladilo k-e  abstràkto navnă (kaj anθ-i 

rromani ćhib sine sa vrjàma murśikane lingesqe), anθ-e dialèktură le xanotarenqe thaj 

kakavarenqe, isindoj sajekh le sufiksoça rromane originaqo -(i)pén. K-e karpatìcko/ karpatikane 

rroma ekzistisarel i apokopime variànta -(i)mò(s) vaj i fòrma -(i)bò, k-e aver rroma -(i)pà/ -

(i)bà, paśal le fòrme, sa kadja, apokopime  -(i)pè(n)/ -(i)bè(n). 

Kadja, e sufiksoça -(i)mòs aśti te keren pen - kaθar  navnă, paśnavnă, ginavnă, kernavnă thaj 

paśkernavnă - abstràkto navnă: 

 a) kaθar navnă: m. n. amal + suf. -(i)mòs > m. n. amalimòs; beng + suf. -(i)mòs > m. n. 

bengimòs; m. n. murś "murś"+ suf. -(i)mòs > m. n. murśimòs; m. n. phral + suf. -(i)mòs > m. n. 

phralimòs th. k. m. d. 

b) kaθar paśnavnă:  pn. ćać/o (-i, -e, -e) + suf. -(i)mòs > m. n. ćaćimòs; pn. dil/o/ (-i, -e, -e) + suf. 

-(i)mòs > m. n. dilimòs; biparuv. pn. śukar + suf. -(i)mòs > m. n. śukarimòs th. a. 

 c) kaθar ginavnă: gn. deś + suf. -(i)mòs > m. n. deśimòs; gn. jekh + suf. -(i)mós > m. n. 

jekhimòs “o gin jekhipen"; gn. śtar + suf. -(i)mòs > m. n. śtarimòs “ vi o “phandaipen”; gn. śel + 

suf. -(i)mòs > m. n. śelimòs “o śelto kotor anθar jekh śel” th. a. 

d) kaθar kernavnă: k. (a)khar-el + suf. -(i)mòs > m. n. (a)kharimòs; k. kam-el + suf. -(i)mòs > m. 

n.; k. rod-el + suf. -(i)mòs > m. n. rodimòs th. k. m. d. 

e) kaθar paśkernavnă: i pkn. but + suf. -(i)mòs > m. n.  butimòs "but bută; o gin butipen"; i pkn. 

dur + suf. -(i)mòs > m. n. durimòs  th. a. 

 O sufìkso  -(i)màta. Sa kadja, e grekikane ćhibăθar sas lino vi o sufìkso -(i)màta dikhlo 

sar morfèmo k-o but. vaś i m. n., maj opre azbajlo, kaj k-o nom., k-o jekh. si les sar agoripen o 

rromano purano suf. -(i)pèn/ -(i)bèn (vaj: -(i)pè(n)/ -(i)bè(n), -(i)pà/ -(i)bà) vaj o grekikano suf. 

-(i)mòs (arakhlo vi telal e fòrme -(i)mò (s), -(i)bò): durimàta, pharimàta th. k. m. d. 

Kerel pes varekana jekh dujvarno sikavipen/ markàcia k-o but. le navnănqo, save k-o but. lien o 

suf. -(i)màta (sar anθ-o eksèmplo, k-e rroma anθar i Sèrbia) kana inklel o suplimentàro 

morfèmo, k-o but., -ùra/ -ùră, kaj si karakterìstiko vaś le navnă murśikane lingesqe. Kadja, sar 

anθ-o eksèmplo, anθ-o suro le m. n. k-o jekh. xaben k-i ćaćutni fòrma kaθar o butipen anθ-o 

agoripen -màta, sar si xamàta/ var. xabemàta, kerel pes jekh redundànto markàcia/ sikavipen 

anθ-o agoripen -ùra/ -ùră, resindoj pes k-i ćoxanutni fòrma xabemàtură savi sas kerdini anθar i 

m. n. k-o but. xabemàta + suf. k-o but. -ùra/ -ùră. 

O sufìkso -o(s) inklel, k-e navnă murśikane lingesqe line avere ćhiběnθar, sar agoripen k-

o nom., k-o jekh., palal o modèlo le navnănqo line grekikane ćhibăθar, sar si kòkalo(s), fòro(s), 

hotèlo(s) th. k. m. d. 

 O sufìkso  -ura/ -ură inklel sar morfèmo k-o but. le m. n. line avere ćhiběnθar, kaj k-o 

nom., k-o jekh. si len o uprutno/ oprutno agoripen, -o(s): m. n. k-o jekh. televizòro(s)/ m. n. k-o 

but. televizòrură. 

O sufìkso -òja (e slavikane originaça) sar morfèmo k-o but. le m. n., thaj lino, butivar, 

bulgarikane ćhibăθar, savo k-o nom., k-o jekh. si les o agoripen -os: dikh anθ-o dial. xanot. m. n. 

k-o jekh. kòlolos (< bg.) "truj, ròta"/ m. n. k-o but. kololòja "truja, róte", m. n. k-o jekh. 

bumbaràkos/ bumbarakòja "zoralo kermo; (o) ćhurel". 

O sufìkso -àri si vaś o formisaripen le lavenqo save sikaven okupàcie, profèsie: з. n. 

lavùta "violna" + suf. -àri > lavutàri "o baśavno k-i violína"; m. n. mas + suf. -àri > masàri 

"masno"; з. n. kris "thami"+ suf. -àri > krisàri "krisno, krisinitòri"; m. n. veś "pădure"+ suf. -àri 

> veśàri "veśno, o manuś kaj arakhel o veś" th. k. m. d. 

 O sufìkso -(i)tòri - kïkavarìcko/ kakavarenqo - si utilizisardo k-o formisaripen varesave 

murśikane navnănqo save anavăren/ sikaven, sa kadja, okupàcie: k. bikin-el + suf. -(i)tòri > m. n. 
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bikinitòri "o manuś kaj bikinel"; з. n. kris "thami"+ suf. -(i)tòri > krisitòri " krisàri, krisno", 

krucïtòri "manuś kaj kerel ekonomìa; xarano"  th. a. 

O sufìkso -ka - maladilo k-ël kïkavàră - thovel pes k-o agor le murśikane navnănqo save 

anavăren зivutre vaś te formisarel e зute зuvlikane lingesqo: m. n. khelitòri "khelno"/ з. n. 

khelitòrka "khelni",  m. n. traduktòro "amboldàri; nakhavno; rinćhibărno"/ з. n. traduktòrka 

"amboldàrka; nakhavni; rinćhibărni" th. k. m. d. 

O sufìkso -àjka, maladilo, sa kadja, k-ël kïkavàră, thol pes k-o agor le murśikane 

navnănqo save anavăren зivutre e resaça te kerel penqe зute зuvlikane lingesqo: dikh m. n. levo 

"zoralo зivutro"/ з. n. levàjka (lewàjka), m. n. mòro "aràbo"/ з. n. moràjka) "aràba; aràbka" th. k. 

m. d. 

O sufìkso -des reprezentisarel, k-e rroma xanotàră, i matrìca le butipnasqi vaś murśikane 

navnă e turkikane/ xoraxane originaça: dikh m. n. k-o jekh anθ-o dial. xanot. kuzùs "bakrorro"/ 

m. n. k-o but. kuzùdes "bakrorre" th. k. m. d. Palal i matrìca dini kaθar kadava sufìkso kerdăs pes, 

fal pes, anθ-o dial. xanot. i matrìca k-o but. le зuvlikane navnănqo line avere ćhiběnθar, sar si -

es: dikh з. n. k-o jekh. nìśka "guruvni"/ з. s. k-o but. nìśkes "guruvnă", з. n. k-o jekh. mèśka "rićh, 

rićhino"/ з. n. k-o but. mèśkes " rićhini", з. n. k-o jekh. fotografía  “patrèto”/  fotografìes 

"patrètură"  th. k. m. d.  

O sufìkso -àś, avilo anθar i magărikani ćhib, sikavel i profèsia varekasqi: dikh m. n. 

patretàś "fotogràfo" < m. n. patrèto " fotografía" (< rumunikani ćhib "portret") + suf. -àś. (O lav 

patretàś  maladilăm les thaj k-ël kïkavàră e Argentinaθar). 

O sufìkso -ùc/o, k-ël kïkavàră, sikavel pes sar diminutivàlo morfèmo le murśikane 

navnănqo line avere ćhiběnθar, sar anθ-o eksèmplo: podùco "phurtŏrri", kïmpùco "vàzi (dim.)" 

th. k. m. d. 

 O sufìkso -ùca śaj malavel pes, sa kadja, k-ël kïkavàră sar diminutivàlo matrìca le 

зuvlikane navnănqi line avere ćhiběnθar: feljàstra "felăstrin"/ feljastrùca "felăstrinŏrri", 

koźnicùca "sevlŏrri" th. k. m. d. 

O sufìkso -ìca dikhel pes, sar diminutivàlo matrìca, anθ-o dialèkto le kïkavărenqo, tha’ vi k-ël 

kodola karpatìcko/ karpatikane rroma, anθ-e leksikàlo elemèntură sar sine: forosenìca "jekh зeni 

savi beśel k-o fòros/ k-i diz", doktorìca "sastărni" th. k. m. d.   

II. vaś paśnavnă 

 E paśnavnă si len k-i tèma kadala sufìksură:  

O biparuvutno sufìkso -àlo (te na kerel pes i konfùzia rromane sufiksoça -aló < suf. -waló 

< suf. -való) arakhel pes anθ-i struktùra le paśnavnănqi line avere ćhiběnθar na bute vrămaθar 

anθar o maśkarthemutno lèksiko, sar si: generàlo, speciàlo, sociàlo th. k. m. d.  

O biparuvutno sufìkso -mè, avilo anθar i grekikani ćhib, inklel anθ-e pn. sar si: maxrimè 

"biuź/o (-i, -e, -e); melal/o (-i, -e, -e)”,   xramomé  "xramosard/o (-i, -e, -e)", formimé  

"formisard/o (-i, -e, -e)” th. k. m. d. 

O sufìkso -der "maj/ po" - avilo rromane ćhibăθe khethanes le lavença line persikane 

ćhibăθar, vov isindoj maladilo vi anθ-i kùrdo ćhib - si trebutno k-o formisaripen le “sintetikane” 

komparativosqo le paśnavnănqo vi le paśkernavnănqo: biparuv. pn. śukar + suf. -der > komp. 

pn. śukareder "maj/ po śukar”, laćh/o (-i, -e, -e) + suf. -der > komp. pn. laćheder  "maj/ po 

laćh/o (-i, -e, -e)" th. a. 

O sufìkso -ìck/o, -a dikhel pes anθ-e po but dialèktură vaś te sikavel o umblavipen k-o 

jekh endaj, grùpo, nămo, sel, nàcia   th. k. m. d.: folklorìck/o, -a "folklorikan/o (-i, -e, -e)", 

germanìck/o, -a "/ njamcìck/o, -a; germanikan/o (-i, -e, -e)", rumunìck/o, -a "rumunikan/o (-i, -e, 

-e) " th. k. m. d. 

O biparuvutno sufìkso -ićŏso, anθar i rumunikani ćhib, maladilo k-ël kïkavàră, thovel pes 

k-o agor varesave rromane paśnavnănqo vaś te sikavel jekh bisasto sikavipen, jekh kalitèta sanes 

reprezentisardi, sar anθ-e eksèmplură: parnićŏso "miazutno parne rangeça", zëlenićŏso 

"miazutno zelenone rangeça", dilićŏso " dilikan/o (-i, -e, -e) " th. a.  

O sufìkso -ója (e slavikane originaça) dikhlo na nùmaj sar morfèmo k-o but. m. n. line 

avere ćhiběnθar, butivar bulgarikane ćhibăθar, tretisarde maj anglal k-e sufìksură save si anθ-i 
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struktùra kadalenqi (kodola save k-o nom., k-o jekh. si len o biakcentisardo agoripen -os), tha’ vi 

vaś paśnavnă: dikh anθ-o dial. xanot. i m. pn. k-o jekh. katifelàtos (< rumunikani ćhib) "catifelat" 

(keźlano/ m. pn. k-o but. katifelatója "keźlano". 

O biparuvutno sufìkso -mïśi (avilo anθar e particìpură le kernavnănqe line anθar i 

turkikani/ xoraxani ćhib) si dikhlo anθ-o dialèkto le rromane xanotarenqo, sar anθ-o eksèmplo 

kïrmïśi "moravd/o p-o śero; le ćhinde śeresqe balença" th. a. 

 III. vaś ginavnă 

O biparuvutno sufìkso -to. Kaθar e kardinàlo ginavnă, e sufiksoça -to, keren pen e 

ordinàlo ginavnă - зute: kard. gn. trin + suf. -to > ord. gn. trinto; kard. gn. panз + suf. -to > ord. 

gn. panзto th. k. m. d. 

IV. vaś sarnavnă 

O sufìkso -gòdi, k-ël kïkavàră, sikavel vaj jekh bidefinìto sènso/ manaipen, opre-tele, isindoj 

dikhlo sar jekh bidefinìto sarnavni, vaj khelel o ròlo jekhe partikulaqo vaś opre-telăripen ("opre-

tele"): sogòdi "vareso", kongòdi "varekon", kajgòdi " varekaj" th. k. m. d. 

V. vaś kernavnă 

O sufìkso -isar-/ -osar- sikavel pes anθ-e paśe savorre dialèktură k-e kernavnă line avere 

ćhiběnθar. K-ël kïkavàră dikhel pes vi jekh paralèlo fòrma "xarni": traisarel/ trail "зivel/  

зivisarel", xramosarel/ xramol "kalărel; skriisarel; lekhavel", tha’ na vi anθ-i situàcia le 

kernavnănqi avile anθ-o lèksiko rromane ćhibăqo na bute vrămaθar, sar: adaptisarel "kerel 

adaptàcia; laćharel" th. k. m. d. K-ël xanotàră (spoitòră), arakhel pes i fòrma -isàr-la savi si la 

anθ-i fòrma vi jekh kernavnutno agoripen kaθar o III-to з., k-o jekh., k-o ind., k-o ak. v. -la (savo 

si tìpiko anθ-o dial. xanot. e Rumuniaθar vi anθ-e varesave rromane dialèktură anθar o jekhto 

purano balkanikano stràto; kadaja fòrma avelas anθ-e le kodola aver rromane dialèktură sajekh le 

xarnărde formaça kaθar o av. v., k-o ind., k-o III-to з., k-o jekh. -ela). Eksemplosθe: i xanot. k. 

adaptisàrla "adaptisarel”; (vov/ voj adaptisarel/ kerel adaptàcia)". 

 O sufìkso -izel si karakterìstiko vaś o dialèkto le rićhinarenqo. Dikh: sborízel "vakărel; 

mothovel/ mothol" (avilo anθar e slavikane ćhibă fal pes, tha’ si maladilo vi k-e arumùncură). 

 O sufìkso -in- si, sa kadja, dikhlo anθ-e rićhinarenqo dialèkto, zinzarindoj o vakutno/ 

śunutno komplèkso bi te paruvel o sènso/ o manaipen mamuj le kodola aver dialèktură. Dikh k. f. 

anθ-i rr. kh. ćh. me kerdem =  rićhin. k. f. me kerd-in-em. 

VI. vaś paśkernavnă 

O sufìkso -nè arakhel pes k-o agor le navnănqo kaj anavăren e kurkesqe dĭvesa, kerindoj 

e paśkernavnă phandle lenθar: lujnè/ luninè "anθ-o lujidĭves, anθ-e lujesqe dĭvesa”, marcinè 

"anθ-o marcidĭves, anθ-e marcidĭvesa", paraśtujnè "anθ-o paraśtuj, anθ-e paraśtujesqe dĭvesa" 

th. k. m. d. 

O sufìkso -àrla "anθar…, śirdindoj/ astarindoj anθar…", maladilo anθ-o dial. xanot., 

sikavel pes telal i fòrma varesave lavenqi, sar: ajratárla "śirdindoj rătăθar", racárla/ ratărla 

"śirdindoj iзe rătăθar " th. k. m. d.  

B. E prefìksură 
 Anθ-i kadaja kategòria, paśal e rromane prefìksură line avere ćhiběnθar anθ-i jekh purani 

fàza rromane ćhibăqi anθar i anglalbalkanikani zòna (sar anθ-o eksèmplo o suf. bi- vaj avile 

anθre anθ-i rromani ćhib sar influènce anθar varesave kontaktosqe ćhibă anθ-i balkanikani vaj 

europutni zòna anθ-e XI-to - XV-to śeliberśa - sar avenas e suf. naj-, pre, vare-, leg-, anas anθre 

vi jekh sèria rromane leksikane elementurenqi save phiraven pen sar purane rromane prefìksură, 

paśkernavnă thaj prepozìcie, sar sine: angle- /, angl(al)-, avri-, bute-, duje-, jekh(e)-, mamuj-, 

maśkar-, opre-/ opr(al)-, palem-, pale- /pal(al)-, som- th. k. m. d. vaj sar modèrno prefìksură 

avile anθ-i rromani ćhib anθar o maśkarthemutno lèksiko, sar avenas: avto-, bio-, kontr(a)-, 

tele-th.a.).   

Varesave anθar kadala prefìksură inklŏn anθ-e rromane lava kaj kalkisaren/ keren kòpia palal e 

slavikane, rumunikane vaj magărikane prefìksură (pre-dikhel “anglaldikhel, dikhel maj anglal”). 
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B. I  DERIVÀCIA LE PREFIKSURENÇA 

1. Purane rromane prefìksură. I derivàcia  le purane rromane prefiksurença  
 

Maśkar e purane prefìksură thaj kodola line avere ćhiběnθar anθ-i jekh purani fàza 

rromane ćhibăqi anθar e kontaktosqe ćhibă anθar i zòna anglalbalkanikani arakhen pen kadala: 

 Bi- Kadava prefìkso sikavel pes vi sar i privatìvo prepozìcia bi (savi si tìpiko vaś o 

genitìvo) – aj palal pesqi orìgina phiraven pen vakărimata/ diskùsie, phenindoj pes ke si vaj 

indikane vaj persikane originaça – vi sar o negatìvo prefìkso bi-. Pesqe aźutipnaça keren pen: 

a. navnă 

o pref. bi- + m. n. amal  > m. n. biamal  " o duśmàno"; 

o pref. bi- + m. n. amalipen > m. n. biamalipen  "duśmanipen"; 

o pref. bi- + з. s. baxt  > з. s. bibaxt; 

o pref. bi- + m. n. ćaćipen > m. n. bićaćipen.  

b. paśnavnă 

o pref. bi- + pn. kuć  > pn.  bikuć; 

o pref. bi- +pn. baxtalo > pn. bibaxtalo; 

o pref. bi- + pn. boldo > pn. biboldo "na-i boldo k-i khangeri; зut"; 

o pref. bi- + pn. ćaćo > pn. bićaćo;  

o pref. bi- + pn. londo > pn. bilondo. 

c. paśkernavnă 

o pref. bi- + i pkn. xarnes > i pkn. bixarnes. 

d. kernavnă 

Sikavas duj anθar le maj purane prefiksaciaqe eksèmplură kerdine le sade rromenθar: 

- o pref. bi- + k. starel "liel le vasteça, liel vareso anθ-o vast" > k.  bistarel "na liel vareso 

anθ-o vast, na liel/ na inkerel vareso", kadja “na inkerel godĭ”; 

- o pref. bi- + k. kinel  > k.  bikinel  "na kinel", kadja “bikinel”. 

 

2. Neve rromane prefìksură. I derivàcia le neve rromane prefiksurença (line avere 

ćhiběnθar) 

E aźutipnaça varesave rromane prefiksurenqo avile anθar  lava line avere ćhiběnθar, sar 

vare-, leg-/ lek-, naj- keren pen neve lava (paśnavnă, sarnavnă, paśkernavnă) vaj fòrme kaθar 

kadalenθe. 

O prefìkso vare- (maladilo k-ël kïkavàră thaj avilo rumunikane ćhibăθar, dikh i pućhutni 

kn. oare-) si dòsta butvarno, po but, k-e bidefinìto sarnavnă vaj paśkernavnă: dikh i pkn. varekaj, 

i pkn. varekajgòdi, i pkn. varekana, i pkn. varekajθar, i bdf. sarnavni varekon “k(h)onik”, i pkn. 

varesar, i bdf. sarnavni varesavo “varekon”, i bdf. sarnavni vareso “sogòdi” i pkn. varesode.   

O prefìkso leg-/ lek- (dikh i mag. f. leg- "o maj/ i maj/ le maj...", kaj si formànto k-o 

relatìvo superlatìvo anθ-i magărikani ćhib sajekhe funkciaça anθ-o dialèkto le karpatìcko/ 

karpatikane  rromenqo anθar i Ćèxia, i Slovàkia, i Ungrìa, i Transilvània th. k. m. d.) Anθ-o suro:  

I. le paśnavnănqo: 

 o pref. leg-  + i komp. pn. bareder “maj baro” > i superl. - relat. pn. legbareder "o maj baro/ i 

maj bari"; 

II. le paśkernavnănqo: 

o pref. leg- + i komp. pkn. sigeder “maj/ po siges” > i superl. - relat. pkn. legsigeder  "e maj 

siges"; 

O prefìkso naj- (e slavikane originaça) si les i fùnkcia vi valòra/ o molipen le 

prefiksurenqo sikavdo maj anglal, leg-/ lek-, isindoj maladilo anθ-e rromane dialèktură anθar i 

lingvistikani ària le slavikane ćhibănqi: najbareder "o maj/ po baro; i maj/ po bari" th. k. m. d.  
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II. KOMPOZÌCIA, KANA JEKH LAV SI KERDINO ANΘAR DUJ - TRIN - ŚTAR  

LAVA    

 

I kompozìcia si jekh andrutno maśkar vaś o barvalăripen e ćhibăqo, saveça keren pen 

neve lava, kaθar duj vaj maj but lava save ekzistisaren, biumblavdes, rromane (vaj avere) 

ćhibăθe.  

E neve lava kerdine prïdal i kompozìcia sine lava:   

a. kompozisarde anθar saste aver lava, xramosarde: 

1. vaj khethanesθe: śtarvardeś [śtar + var + deś], sarkon [sar + kon], godăver [godĭ + 

aver], durkalo [dur(al) + kalo = o beng], durmilaj [durărdo/ dural + milaj], angloivend [ anglal + 

o + ivend], anglomilaj [anglal + o + milaj], paśmilaj [paśal/ paś + o + milaj], bikinel [bi- + 

kinel], bi(a)starel [bi- + (a)starel], sathaj [sa + thaj], orso [or + so], butpalal [ but + palal], 

berśkotor [berś(esqo) + kotor], jakhvalin [jakh + valin], butanglal [but + anglal], sovthan 

[sov(ipnasqo) + than], kaśuko [ka[n] + śuko], barodĭves [baro + dĭves], baxtagor [baxt (k-o) 

agor], O Bunuzàri (Buenos Aires) th. k. m. d. 

2. vaj ulavdes (thovdindoj vaj na maśkar lenθe jekh “thavorro” = “tirè = kràtima”): opre - 

tele [opre + tele] “aproksimatìv; k-o maśkar; paśe], sasto - vesto [sasto + vesto], parno - kalo 

[parno + kalo] “gri”, nòrdo - sùdo [nòrdo + sùdo], trin –śtar [trin + śtar] th. k. m. d. Dikh vi: O 

Baro Gav, I Bari Britània th. a.   

b. kompozisarde anθar e xarnărde lava: B.R.O. [Bi- + Rajikane + Organizàcie], 

A.U.P [Amerikane Unisarde Phuvă], E.K. [Evropaqo Konsìlo] th. a. 

c. kompozisarde e “siklile” elementurença (thaj adaptisarde): rromofòbo [savo n-

aśti te dikhel le rromen], rromològo th. a.     

Generalosθe, i kompozìcia malavel pes k-e paśe savorre vakăripnasqe riga: 

- o substantìvo/ i navni: a) ekzistisaren lava formisarde anθar duj substantìvură: kherkotor 

[kheresqo kotor = livni = sòba]; b) ekzistisaren lava formisarde anθar jekh substantìvo thaj jekh 

adźektìvo: generàlo dirèktoro, punrnango [punro nango]; c) prïdal i abrevizàcia: B.R.O. th. k. m. 

d.; 

- o adźektìvo: a) ekzistisaren lava formisarde anθar duj adźektìvură: parno – galbenalo; 

b) ekzistisaren lava formisarde anθar jekh adźektìvo vi jekh advèrbo: kadja – anavărdo, 

anglalvakărno th.a. 

- i sarnavni: varekon, sarkon,  nićjekh th. a. 

- i ginavni: biśthajduj, trinvardeś, enăvardeś th.a. 

- i kernavni/ o vèrbo: butĭkerel/ kerel butĭ, vastdel/ del vast, rodel, ćumidel, śoldel, 

anglaldel/ del angle, dabdel, phurdel, angledel, anglalkerel, kuśtdel, spidel, cirdel, thavdel, 

guvdel, boldel, jagdel, ćhandel, ćhikdel, ćingardel, ćhungardel, dumadel, śirdel, khandel, kandel 

= (a)śunel, andredel, kidel, phandel, vortadel th.a. 

- o advèrbo/ i paśkernavni: opre – tele, kathe – kothe, butivar, xarrivar th.a. 

- prepozìcia: зi k-o (k-i, k-e) th. a. 

- konźùnkcia: k-aśti te = vaś te th.a.  

     -  interźèkcia: ej dikh!, dikh-θa’ [dikh-θar] th. a.  

 

III. I KONVÈRSIA (O PARUVIPEN E GRAMATIKANE VALORAQO) 

I konvèrsia si jekh andrutno maśkar vaś o barvalăripen e ćhibăqo, saveça keren pen neve 

lava, prïdal o nakhavipen/ paruvipen jekhe lavesqo kaθar jekh vakăripnasqi rig avere 

vakăripnasqe rigaθe.   

 E neve lava (save paruvde penqe i gramatikani valòra) lien e semantikane, morfologikane 

aj sintaktikane karakterìstike anθar i nevi klàsa (vakăripnasqi rig).  

Ekzèmplură:   adź. phuro > m. s. O phuro зal khere.  

sarn. kadava > adź. sarn. Kadava murś si but godăver.   

adź. laćho thaj nasul > m. s o laćhimos thaj o nasulimos 

  adź. themutno > m. s O themutno trebal te respektisarel e reglementàcie.   
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I konklùzia k-e andrutne barvalăripnasqe maśkara le leksikosqo rromane ćhibăqo 

avelas kaj si te dikhas ke anθar savorre andrutne barvalăripnasqe maśkara le leksikosqo rromane 

ćhibăqo (derivàcia - sufiksàcia vi prefiksàcia -, kompozìcia, konvèrsia), le sufìksură rromane 

originaθar sine e maj laćhes reprezentisarde, sikavindoj lenqi mobilitèta vi jekh baro aśtipen te 

keren vi aver lava.  

Avere rigaθe, o rromano segmènto le andrutne maśkarenqo "line avere ćhiběnθar", le 

savença i rromani ćhib arakhlăs pes anθ-o kontàkto anθ-i anglalbalkanikani, balkanikani thaj 

europutni zòna) - but laćhes adaptisardo k-o odĭ le rromane khethane ćhibăqo thaj but laćhes 

reprezentisardo sar buxlăripnasqi ària vi sar butvaripen/ frekvència - pherel thaj zorărel i palèta 

le ćaćutne rromane andrutne barvalăripnasqe maśkarenqi e leksikosqo kadala ćhibăqo k-o nivèlo 

le sufiksurenqo thaj le prefiksurenqo. Kadalenθar, sar butvaripen, dikhel pes, k-o nivèlo le 

paśnavnănqo adaptisarde palal o maśkarthemutno lèksiko, o biparuvutno paśnavnutno sufìkso -

àlo. 

Anθar i praktikani perspektìva, o dikhipen e tendenciaqo sikavdi kadale andrutne 

barvalăripnasqe maśkarenθar del vast k-o liipen varesave ćaćutne decizienqo save dikhen i 

normalizàcia/ o vortăripen kadala ćhibăqo. 

 

B. AVRUTNE MAŚKARA, PO ŚUKAR MOTHOVDINO, E AŹUTIPNAÇA LE 

LAVENÇA LINE “VUNЗILESΘE” AVERE ĆHIBĚNΘAR 

 Sar ӡanel pes, rromane ćhibǎθe malavas – sar savorre ćhiběnθe – vi kodola lava "line 

avere ćhiběnθar", te phenas, kodole ćhibǎnθar le savença i rromani ćhib arakhlăs pes anθ-o 

kontàkto anθar o lùngo/ dïlgo drom le rromenqo e anglalbalkanikane, balkanikane, europutne vi 

intǎl-europutne zonenθar (aven anθar e persikani, grekikani, turkikani/ xoraxani, bulgarikani, 

rumunikani, magărikani, slovakikani, ćexikani, polonikani, baltikane ćhibă, anθar e finlandikani, 

germanikani, italikani, hispanikani, portugalikani ćhibă th. a. Tha’ palal kadala pućhimata 

vakǎrasa aver var, avere okaziaça/ sureça. 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 _____________________________________________________________________________ 

303  

BIBLIOGRAFIE 

 

1. BORCOI, Jupiter; SARĂU, Gheorghe; PANDELICĂ, Nicolae, 2009, Manual de limba şi 

literatura rromani, clasa a VIII-a, Bucureşti: Editura Vanemonde, 114 p. 

2. CUCOȘ, Constantin (coord.), 1998, Psihopedagogie pentru examenul de definitivare și 

grade didactice, lași: Editura Polirom. 

3. CORDOVAN, Ionel; CORDOVAN Noemi, SARĂU Gheorghe, 2018, Manual de limba 

şi literatura rromani, clasa a VI-a, Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 151 p 

4. CORDOVAN, Ionel; CORDOVAN, Noemi, SARĂU Gheorghe, 2020, Manual de limba 

şi literatura rromani, clasa a III-a, Bucureşti: Editura Sigma, 134 p 

5. IUCU, Romiță, 2001, Instruirea școlară, Iași: Editura Polirom. 

6. IUCU, Romiță, MANOLESCU, Marin, 2001, Pedagogie, București: Editura Fundației 

„Dimitrie Bolintineanu", 332 p. 

7. MANOLESCU, Marin, 2002, Evaluarea școlară - un contract pedagogic, București: 

Editura Fundației „Dimitrie Bolintineanu ”, 248 p. 

8. NEACȘU, Ion, Instruire și învățare, București: EDP, 1999. 

9. MOISE, Gabriela; CĂLDĂRARU, Marius; SARĂU, Gheorghe, 2008, Manual de limba 

şi literatura rromani, clasa a VII-a, Bucureşti: Editura Vanemonde, 104 p.  

10. SARĂU, Gheorghe, 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa I. I rromani 

ćhib thaj i literatùra vaś i jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.  

11. SARĂU, Gheorghe, CORDOVAN, Ionel, 2018, Limba şi literatura rromani. Manual 

pentru clasa a IV-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i śtarto klàsa), Bucureşti: 

Editura Didactică și Pedagogică, 136 p.  

12. SARĂU, Gheorghe, CORDOVAN, Ionel, 2018, Limba şi literatura rromani. Manual 

pentru clasa a V-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i panʒto klàsa), Bucureşti: 

Editura Didactică și Pedagogică, 152 p.  

13. SARĂU, Gheorghe, 2008, Curs practic de limba rromani pentru toți, București: Editura 

Sigma,  208 p.  

14. SARĂU, Gheorghe [coordonator volum şi redactor]; SANDU, Ion; CORDOVAN, Ionel; 

CĂLDĂRARU, Marius; KORECK, Maria; IORGA, Nicolae; 2014, Rromanipen 

educaţional. Bucureşti: Editura Vanemonde, 146 p. 

15. SARĂU, Gheorghe; CORDOVAN, Ionel; STĂNESCU, Camelia, 2015, Comunicare în 

limba maternă rromani. Manual pentru clasa I. Vakǎripen anθ-i rromani ćhib vaś i 

jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 72 p. (vol. I) + 72 p. (vol. II).  

16. SARĂU, Gheorghe; CORDOVAN, Ionel; 2016, Ghid de conversație român – rrom – 

englez – maghiar,  Oradea: Editura Primus, 188 p. 

17. *** Legea Educației Naționale nr. 1 /2011.  

18.   *** Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA RROMANI, clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, MEN, București, 2013. 

19. *** Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA RROMANI, clasa a 

III-a și a IV-a, MEN, București, 2014. 

20. *** Programele școlare de Limba și literatura rromani pentru clasele a V-a –a VIII-a, 

MEN, București, 2017. 



Ghidul profesorului de limba rromani, an școlar 2020-2021 _____________________________________________________________________________ 

304  

21. *** Programa de titularizare pentru disciplina limba si literatura rromani maternă, 

specializările profesori, învățători,educatori, MECTS, București, 2010. 

22. *** Programa pentru Examenul națonal  de definitivare în învățământ, la disciplina limba 

rromani maternă, specializările profesori, învățători, educatori MECS, București, 2015. 




